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ABSTRAK 

 
Lakenda, Randa Ananda, 2017, Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan 

Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana 

Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan), Skripsi, Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1 

Anis Widyawati, S.H., M.H., Pembimbing 2 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci : Pidana Alternatif, Tujuan Pemidanaan, Pembaharuan. 

 

  Banyaknya kritik tajam dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara 

menunjukkan bertapa urgensinya pidana alternatif pidana penjara saat ini. pidana 

penjara yang sudah dinilai tidak efektif lagi dalam menanggulangi kejahatan dan 

pidana alternatif pengganti pidana penjara tersebut harapannya dapat memenuhi 

tujuan pemidanaan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu : 1) Bagaimana 

urgensi pidana alternatif pidana penjara dalam mewujudkan tujuan pemidanaan?, 

2) Bagaimana potensi kebijakan formulasi pidana alternatif pidana penjara dalam 

peraturan hukum pidana Indonesia dan dalam pembaharuan hukum pidana 

Indonesia di masa mendatang?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi 

pidana alternatif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dan kebijakan 

formulasinya di masa yang akan datang. 

  Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian 

yang penulis gunakan ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan  

pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi 

kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer 

dan sekunder, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara yuridis 

normatif. 

  Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Pidana alternatif  penjara dilatarbelakangi 

oleh beberapa kritik terhadap pidana penjara, hal itu mendorong agar adanya 

pidana alternatif yang dapat menekan jumlah narapidana serta bertujuan untuk 

melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan individu., 2) Membandingan 

kebijakan formulasi pidana alternatif penjara di berbagai negara seperti Perancis, 

Swiss, Denmark dan Portugal lalu merumuskan dan membahas mengenai potensi 

kebijakan formulasi pidana alternatif pidana penjara yakni, pidana pengawasan, 

pidana gabungan dan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana 

Indonesia di masa yang akan datang. 

  Simpulannya sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan, pidana 

alternatif penjara sangat penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dilandasi 

dengan teori tujuan dan aliran modern yang mengutamakan perbaikan terhadap 

pelaku ketimbang pembalasan dan kebijakan formulasi pidana alternatif di masa 

mendatang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan walaupun belum diterapkan. 

Disarankan kebijakan formulasi pidana alternatif yang dirumuskan dalam Konsep 

RKUHP  itu bisa segera menjadi KUHP Nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

  Hukum  Pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  pelanggaran-pelanggaran 

dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat 

dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan 

kekeadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa 

sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Strafrecht) dan dimuat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Hukum pidana juga 

merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian 

lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, 

hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya. 

  Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam 

kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa 

manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subyek hukum. 

Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, 

begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda. 

Karakterisktik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak 

yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk 

mendukung program tertentu dikedua bidang hukum. Ketentuan dalam undang-

undang perkawinan, lingkungan hidup, perpajakan maupun agraria merupakan 

contoh di antara sekian banyak peraturan perundang-undangan yang menyisipkan 
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dalam salah satu pasalnya tentang “ketentuan pidana”. Ketentuan pidana tidak lain 

adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu (Zaidan, 2015: 10). 

Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan paradoksal 

artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu dusahakan 

untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi disisi lain, justru 

digunakan. Fenomena saat ini terlihat dari banyaknya ketentuan undang-undang 

yang berisi “Ketentuan Pidana”. Sifat kontradiktif dan paradoksal terus berjalan 

selama pembentuk undang-undang meyakini bahwa untuk menegakkan hukum 

perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat efektif. 

Ironisnya, sanksi jatuh pada pilihan sanksi pidana penjara dan denda namum 

dalam praktiknya sanksi yang lebih dominan yakni penjara. Yang lebih 

memperihatinkan perkara sekecil apapun pasti akan berujung pada sanksi pidana 

berupa perampasan kemerdekaan tersebut. Penetapan sanksi pidana secara teoritis 

dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan 

kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan 

tersebut telah selesai, pembentuk undang-undang kemudian dihadapkan kepada 

sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur 

tersebut melalui sanksi hukum yang diancamkan kepada pelanggar. 

  Namun demikian, dalam praktiknya pembentuk undang-undang seakan 

berhadapan dengan keadaan tanpa alternatif, sehingga pilihan selalu dijatuhkan 

pada sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Dalam kedua hal tersebut terdapat 

hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan 

yang dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi 
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yang akan diancam maupun yang akan dijatuhkan, merupakan wilayah penegakan 

hukum (Sudarto, 1981: 106). 

  Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan 

kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap 

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, 

sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya 

terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-

upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak 

menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya 

dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. 

Inti dari pidana penjara ini ialah perampasan hak merdeka dari si terdakwa 

seperti yang dijelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa : 

Pidana perampasan kemerdekaan atau penjara telah dikenal sejak 

abad keenam belas atau ketujuh belas, pada waktu itu hukuman 

dilakukan dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-

puri atau di benteng-benteng. Pidana ini semula dijatuhkan kepada 

mereka dalam bentuk hukuman mati, akan tetapi kemudian justru 

bergeser pula dijatuhkan kepada mereka berupa pidana perampasan 

kemerdekaan baik untuk sementara maupun untuk seumur hidup. 

Pidana penjara berkembang semakin pesat, ketika hukuman mati 

banyak dihapuskan di beberapa negara dan menggantinya dengan 

hukuman perampasan kemerdekaan (Lamintang, 2010: 56). 

 

  Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk 

salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak sekali kritik tajam 

ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari 

sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang 

menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang 

(Nawawi Arief, 2002: 207). Meskipun secara normatif tidak dijumpai batasan atau 
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definisi tentang pidana perampasan kemerdekaan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Perampasan kemerdekaan dengan variannya masing-masing 

seperti pidana penjara maupun kurungan merupakan jenis pidana yang universal. 

Perampasan kemerdekaan merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada 

seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan 

kebebasannya untuk berada atau pergi pada atau ke suatu tempat berdasarkan 

kehendaknya sendiri (Hadiati, 1995: 27). Dari sekian banyak kritik yang pernah di 

lontarkan oleh beberapa kalangan dan pakar hukum pidana ini, ada suatu kritik 

yang cukup menarik disimak dari sudut pandang politik kriminal yakni adanya 

pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat 

setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan 

kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering pula 

diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau 

pabrik kejahatan. Khususnya mengenai yang terakhir ini, malahan ada tulisan dari 

Ramsey Clark yang berjudul “Prison Factories of Crime” (Nawawi Arief, 2010: 

46). 

  Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu sendiri tidak 

hanya dikemukakan oleh para ahli secara perseorangan, tetapi juga oleh 

masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional. 

Dalam salah satu kongres internasional. Dalam salah satu laporan kongres PBB 

kelima tahun 1975 di Geneva mengenai Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders antara lain dikemukakan, bahwa di banyak negara terdapat krisis 

kepercayaan terhadap efektivitas pidana perampasan kemerdekaan yakni pidana 
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penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-

lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan (Prevention 

of Crime and the Treatment of Offenders, 1975: 32).  

 Malahan dalam perkembangan terakhir kritik-kritik tajam itu memuncak 

sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara tersebut. Telah ada 

setidaknya dua kali konferensi internasional mengenai penghapusan pidana 

penjara, yaitu Internasional Conference on Prison Abolition (ICOPA). Pertama di 

Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983, dan Kedua di Amsterdam, Nederland, 

bulan Juni 1985. Banyaknya kritik tajam terhadap pidana penjara membuat pidana 

perampasan kemerdekaan tersebut memasuki “masa krisis”. Namun, masih 

banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjaraa di dalam stesel 

pidananya. Indonesia sendiri termasuk negara yang sangat sering menggunakan 

pidana perampasan kemerdekaan yakni penjara untuk menghukum seseorang 

yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut KUHP Indonesia pidana penjara 

itu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, pidana penjara minimum 1 (satu) hari 

dan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, pasal 12 ayat (2), dan dapat 

melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP. Dan 

dapat diperjelas bahwa pidana penjara itu minimal 1 hari dan maksimal 20 tahun 

(Apabila ada pemberatan). Pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka 

yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara 

fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera.  

  Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan 

kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap 
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dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, 

sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya 

terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-

upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak 

menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya 

dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. Lalu 

dampak negatif yang pidana penjara salah satunya adalah adanya stigmatisasi. 

Sebagaimana diketahui, pidana penjara tidak hanya” tidak enak” dirasakan pada 

waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan 

akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap 

tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat 

stigma jahat, dan hal ini apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah dipidana 

seumur hidup. 

Adanya banyak kritik mengenai pidana perampasan kemerdekaan yakni 

kurungan ataupun penjara khususnya jika pidana perampasan kemerdekaan 

tersebut hanya berjangka pendek memnuculkan ide untuk mencari pidana 

alternatif lain pidana penjara yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang 

memberikan perlindungan individu serta memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Selain mencakup perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat 

muculnya ide pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan juga 

harus berorientasi pada nilai-nilai pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai 

kemanusiaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai 

keadilan sosial. 
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  Kecenderungan hakim yang selama ini selalu menjatuhkan pidana 

perampasan kemerdekaan yang diketahui tidak efektif. Masalah lembaga 

pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari semangat aparat penegak menghukum 

setiap pelaku tindak pidana. Berdasarkan penelitian,70% pidana penjara 

dirumuskan secara tunggal baik dalam KUHP maupun perundang-undangan di 

luar KUHP. Selain itu, 20% merumuskan pidana alternatif penjara atau denda. 

Pada umumnya yang dijatuhkan hakim tetap hukum pidana penjara, bukan denda. 

Akibatnya, 90% orang yang dihukum dikirim ke penjara. (Prof. Barda Nawawi 

Arief, dalam pelatihan hukum pidana yang diselenggarakan Mahupiki dan FH 

Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Selasa 17/5/2016). Akibat 

lanjutnya, penjara makin penuh dan yang terburuk yakni kapasitas penjara tidak 

mencukupi. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, bahwa dari tahun 

2012-2016 jumlah narapidana seluruh Indonesia meningkat sebesar 26,75% 

(39.250 orang) (Utomo, 2016: 46). 

  Demikian pula banyak kasus Lapas-lapas yang rusuh dikarenakan terjadi 

bentrok antar penghuni, diduga kasus tersebut disebabkan oleh kapasitas Lapas 

yang sudah terlalu penuh dan tidak dapat menampung dengan kata lain sudah 

melebihi kapasitas (over capacity), misalnya seperti kasus yang terjadi di Lapas 

Bengkulu dan Jambi (Sumber : tribunnews.com dan news.okezone.com) yang 

mengalami kerusuhan masal didalamnya. Perbandingan peningkatan jumlah 

narapidana dari tahun ke tahun dengan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) yang tidak seimbang mengakibatkan terjadinya over kapasitas (over 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe2cc383856d/penerapan-pidana-penjara-bagi-anak
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capacity).  Kemudian dibawah ini terdapat tabel  Lapas paling over kapasitas di 

Indonesia , yang bahkan mencapai lebih dari 100%. 

Tabel 1.1. Lapas - Lapas Paling Over Kapasitas Pada Bulan November 2016 

di Indonesia 

No Kanwil Tahanan Narapidana Total Kapasitas Over 

Kapasitas 

(%) 

1 Riau 

 

2,657 7,167 9,824 3,325 195 

2 Kalimantan Selatan 

 

2,262 5,965 8,227 2,947 179 

3 Sumatera Utara 

 

8,368 15,946 24,314 8,819 176 

4 DKI Jakarta 

 

7,083 8,550 15,633 5,871 166 

5 Kalimantan Timur 

 

2,956 5,756 8,712 3,390 157 

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (http://smslap.ditjenpas.go.id, diunduh 

pada 02 November 2016) 

Tabel di atas menunjukan bukan hanya Lapas tapi Rutan (Rumah 

Tahanan) di Indonesia banyak yang sudah over kapasitas, kondisi tersebut sangat 

rentan untuk terjadi kerusuhan seperti yang sudah terjadi di bengkulu apalagi jika 

hal tersebut tidak diimbangi dengan petugas yang cukup. Karana faktor tersebut 

yang telah menyebabkan bentrok antar penghuni lapas dapat dibilang pidana 

penjara tidak atau belum bisa sepenuhnya merubah mereka menjadi lebih baik. 

Maka dari itu diperlukan sebuah pembaharuan dalam sistem pemidanaan terkait 

pelaksanaan pidana nya. Dikarenakan pidana penjara sudah dinilai tidak efektif 

dalam menanggulangi kejahatan harus ada solusi untuk mencari alternatif jenis 

pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka meminimalisir dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh pidana perampasan kemerdekaan tersebut sangatlah 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
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penting  artinya.  Namun dalam hal ini tentu saja sistem pemidanaan di Indonesia 

harus ada pembaharuan di berbagai hal, salah satunya mengenai hukum 

pelaksanaan pidana (Hukum Penitensier), karena untuk menanggulangi kejahatan 

zaman sekarang yang semakin bervariasi, KUHP saja tidak cukup untuk bisa 

mengatasi semua masalah kejahatan tersebut.  

  Sebenarnya dalam KUHP di Indonesia yang berlaku sekarang sudah ada 

sarana alternatif pidana penjara yang bersifat non-custodial yaitu dengan adanya 

pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a 

KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan 

dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan  bukan  pengganti  

denda dan  denda  yang  tidak  dapat  dibayar  oleh terpidana dapat diganti dengan 

pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah 

ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan 

bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana 

melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan 

perlindungan terhadap individu dan pelaku tindak pidana.   

  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2015 juga 

telah memperbarui jenis-jenis pidana dengan memasukan pidana alternatif selain 

pidana penjara yakni terdapat di Pasal 79, 80, 81 (Pidana pengawasan), Pasal 73 

(Pidana Penjara yang bisa diangsur atau pidana penjara terbatas/pidana gabungan) 

dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide pidana alternatif yakni 
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pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini yang tertuang dalam RKUHP 

dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

 Berdasarkan fakta bahwa pidana pengawasan, pidana gabungan dan 

pidana kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di 

negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pidana 

alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan narapidana di Lapas serta 

kriminalitas. Pidana alternatif ini juga telah dianggap memenuhi tujuan 

pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, 

dan juga dengan menggunakan pedoman pemidanaan hakim dapat tidak 

menjatuhkan pidana penjara terhadap pertimbangan tertentu salah satunya dari 

kesalahan dan motif si pelaku, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai 

aturan tertulis yang tidak memiliki nilai kemanfaatan. Karena hal-hal diatas ini 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan pembuatan skripsi yang 

berjudul “Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana Penjara 

Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan)” 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil identifikasi  

masalah sebagai berikut: 

1. Ketidakefektivitas pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan. 
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2. Dampak negatif pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang seolah 

tidak bisa kembali ke masyarakat karena stigmatisasi. 

3. Penjatuhan pidana penjara belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang 

ideal. 

4. Kritik terhadap pidana penjara semakin memuncak sehingga harus ada 

pidana alternatif. 

5. Pidana penjara memiliki banyak negatifnya dan tidak lagi memiliki efek 

jera. 

6. Betapa urgensi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara terkait 

tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

7. Formulasi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dalam 

konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

8. Problematika Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas karena 

banyaknya narapidana dan tahanan yang masuk. 

9. Konsep rancangan pidana alternatif dalam RKUHP yang menjadi 

pembaharuan hukum pidana sudah jauh lebih baik dibandingan dengan 

KUHP yang sekarang. 

10. Negara-negara lain sudah banyak yang tidak terlalu menggunakan pidana 

penjara sebagai pidana pokok. 

11. Studi perbandingan pidana alternatif pengganti pidana penjara di negara 

lain. 
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1.3.Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini berfokus pada urgensi nya pidana alternatif sebagai 

pengganti pidana penjara dalam tujuan pemidanaan. 

2. Melakukan studi perbandingan hukum pidana mengenai konsep pidana 

alternatif sebagai pengganti pidana penjara di negara-negara lain dan 

mengkaji secara yuridis normatif mengenai potensi kebijakan formulasi 

pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dalam konsep 

pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

 

1.4.Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1 Bagaimana urgensi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara 

dalam mewujudkan tujuan pemidanaan? 

2 Bagaimana potensi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara 

dalam peraturan hukum pidana Indonesia dan dalam pembaharuan hukum 

pidana Indonesia di masa mendatang? 
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1.5.Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah; 

1 Mengetahui urgensi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara 

dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. 

2 Memahami potensi kebijakan formulasi pidana alternatif pengganti pidana 

penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa mendatang. 

 

1.6.Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1 Menambah informasi mengenai urgensi pidana alternatif sebagai 

pengganti pidana penjara guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang 

ideal. 

2 Mampu menganalisis terkait potensi formulasi pidana alternatif pengganti 

pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa 

mendatang. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1 Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dengan 

pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara. 

2 Dapat dijadikan bahan penelitian terkait dengan formulasi pidana alternatif 

pengganti pidana penjara dalam dalam pembaharuan hukum pidana 

Indonesia di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Penelitan Terdahulu 

  Penulisan skripsi dengan judul Urgensi Pidana Alternatif Dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif 

Pengganti Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan) 

merupakan karya asli dari penulis. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk 

mengetahui urgensinya pidana alternatif pidana penjara dalam mewujudkan tujuan 

pemidanaan, lalu melakukan studi perbandingan untuk mengetahui konsep pidana 

alternatif pidana penjara di negara-negara lain agar bisa mengetahui apakah 

pidana alternatif yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu bisa diterapkan di 

Indonesia. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dilakukan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

 

2.1.1. Tesis Slamet Siswanda, S.H, M.H, Pidana Pengawasan Dalam Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia, 2007, Universitas Diponegoro. 

Praktek operasionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang bersifat 

melawan hukum selama ini, salah satu sanksi pidana yang paling sering  

digunakan sebagai sarana untuk menanggulanginya ialah dengan pengenaan 

pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang bersifat custodial. Akan tetapi 

dalam perkembangannya, banyak yang mempersoalkan kembali manfaat 
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penggunaan pidana penjara ini sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi 

masalah kejahatan.  

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan 

kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap 

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, 

sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya 

terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-

upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak 

menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya 

dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.  

  Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan memilih dan 

menggunakan sarana penal (hukum pidana) merupakan bagian dari kebijakan 

kriminal (criminal policy) dan dalam lingkup yang lebih luas merupakan bagian 

dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan 

masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social 

defence policy) (Nawawi Arief, 2002: 106). Dengan demikian, apabila kebijakan 

penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan 

sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (penal policy) 

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in 

concrito) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 

kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan “social-defence” (Nawawi Arief, 

2001: 73). 
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  Dalam hal tersebut diperlukannya pembaharuan dan dalam tesis ini 

membahas dua permasalahan yang cukup kompleks yakni, ide dasar alternatif 

pidana selain penjara dalam hal ini ialah pidana pengawasan yang ditinjau dari 

sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi pidana pengawasan tersebut dalam 

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dimana pidana pengawasan tersebut 

telah ada dalam KUHP yang baru dan sampai saat ini tetap berupa konsep yang 

entah kapan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Tesis ini dan skripsi yang 

akan saya kaji memiliki kesamaan yakni membahas mengenai Pidana alternatif 

pengganti penjara. Namun yang membedakan tesis diatas dengan penelitian yang 

akan saya kaji yakni penambahan pidana alternatif selain pidana pengawasan, 

yakni pidana gabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan serta pidana 

kerja sosial dan tidak hanya mengkaji soal itu saja karena penulis mengkaji 

seberapa pentingnya pidana alternatif baru ini untuk mewujudkan tujuan 

pemidanaan yang ideal. 

 

2.1.2. Tesis Edhei Sulistyo, S.H. M.H, Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif 

Pidana Penjara Jangka Pendek, 2005, Universitas Diponegoro 

Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat 

kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan efek negatif dari pidana penjara. 

Secara garis besar, kritik terhadap pidana penjara terdiri dari kritik moderat dan 

kritik ekstrem. Kritik moderat intinya masih mempertahankan pidana penjara, 

namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik ekstrem menghendaki hapusnya 

sama sekali pidana penjara (Nawawi Arief, 2003: 33). 
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Karena adanya berbagai kritik negara-negara lain mulai mengkaji adanya 

alternatif lainuntuk menghidari pidana penjara khususnya penjara jangka pendek. 

Salah satu alternatifnya yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya 

pidana penjara pendek ialah pidana bersyarat. Dalam tesis menjelaskan sejauh 

mana pidana bersyarat dapat difungsikan sebagai pidana altenatif pengganti 

pidana penjara jangka pendek dalam praktik peradilan pidana selama ini.  

Namun sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan tindakan para 

pelakunya diusahakan berbagai cara agarnya tercapai tujuan pemidanaan seperti 

mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan si terhukum, 

menyelesaikan konflik, membebaskan rasa bersalah dari si terhukum tersebut, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jadi 

pidana bukan semata-mata pembalasan. Dan yang terakhir dalam tesis ini penulis 

berusaha menguraikan ide pidana alternatif penjara ini diwujudkan dalam 

kebijakan formulasi pidana bersyarat. Sebenarnya tesis ini tidak terlalu berbeda 

jauh dengan tesis yang dijabarkan sebelumnya karena pada intinya membahas 

mengenai pidana alternatif yakni pidana pengawasan. Itu menjadi sedikit 

kesamaan dengan skripsi yang penulis teliti namun yang membedakannya ialah 

pidana alternatif disini tidak hanya untuk pengganti pidana penjara, namun 

menekan kecenderungan hakim untuk tidak selalu menjatuhkan pidana penjara 

dengan mempertimbangkan dari segi tujuan pemidanaan yang berlandaskan teori 

tujuan yang merupakan bentuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan 

bukan sebagai pembalasan.  
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2.2.Landasan Teori 

2.2.1. Pidana dan Pemidanaan 

Sebelum membicarakan masalah jenis-jenis pidana yang dikenal orang di 

dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu, yaitu 

apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri (Lamintang & 

Theo, 2010: 33). 

  Van Hamel mengartikan pidana atau straf menurut hukum positif dewasa 

ini adalah : Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat 

gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van 

wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de 

rechtsbedeeling gezag uit te spreken. 

Artinya : 

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 

negara sebagai penanggung jawab dari keteretiban hukum umum bagi 

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 

melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 

 

Simons memiliki pandangan yang berbeda mengenai pidana atau straf itu 

adalah: “Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm 

verbonden schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” 

Artinya :  

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan 

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah 

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 

Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai: 

Het middle waarmee de overheid (rechter) degene die een 

ontoelaatbare handeling pleeht terechtwijst of tot de orde roept. 
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Deze reactive van de overheid op zijn handeling ontneemt de 

gestrafte een deel van de bescherming die hij, als hij geen delict 

gepleegd zou hebben, genlet t.a.v. zijn leven, zijn vrijheid, zijn 

vermogen.” 

Artinya: 

Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan 

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat 

dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali 

sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas 

nyawa, kebebasan, dan hata kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak 

melakukan suatu tindak pidana. 

 

  Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa 

pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Itu 

berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat 

mempunyai tujuan. 

 Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa 

oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena 

mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan 

tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari 

kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah 

menerjemahkan perkataan doel der straf dengan perkataan tujuan dari pidana, 

padahal yang dimaksud dengan perkataan doel der straf  sebenarnya adalah tujuan 

dari pemidanaan (Lamintang & Theo, 2010: 59). 

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan 

perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau mengatakan bahwa : 

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 

diartikan  sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang 

hukumnya (berechten). Menetaplah hukum untuk suatu peristiwa 

tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum 

perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah 

tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara 
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pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian 

atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal 

mempunyai makna sama dengen sentence atau vervoordeling. 

 

 

 

2.2.2. Aliran-Aliran Pemidanaan 

  Dalam ilmu hukum pidana terdapat aliran-aliran dari  pemidanaan untuk 

menentukan tujuan pemidanaan. Aliran-aliran tersebut berusaha untuk 

memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai 

dengan perkembangan dan persepsi masyakat tentang hak asasi manusia. Aliran 

pemidanaan dibagi menjadi tiga yakni aliran klasik, aliran neo klasik dan aliran 

modern. 

1. Aliran Klasik 

  Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair 

pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian 

hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidak adilan. Aliran Klasik ini terutama 

menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan 

kepada perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum 

pidana. perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka 

terlepas dari orang yang melakukanya. Jadi aliran ini ingin mengobjektifkan 

hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. 

  Dapat di katakan aliran ini sangatlah kaku. Seperti yang dikatakan oleh 

Muladi (2008: 29), Aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk 

menetapkan jenis pidana dan ukuran-ukuran pemidanaanya.  
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2. Aliran Neo Klasik 

  Aliran neo klasik yang berkembang pada abad ke 19. Pokok dari aliran ini 

adalah, penolakan dari pidana yang dirasakan sangat keras dari aliran klasik akan 

merusak semangat kemanusiaan. Maka dilakukan perbaikan sebagai contoh The 

French Penal Code 1791. Yang kemudian diperbaiki pada tahun 1810. Dalam 

perbaikan tersebut dimungkinkan adanya kebijaksanaan hakim dalam 

menjatuhkan pidana. dengan merumuskan pidana minimun dan maksimum dan 

mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan.   

 

3. Aliran Modern 

  Sebagaimana pendapat Muladi (2008 :33), aliran ini bertitik tolak pada 

pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin “kebebasan berkehendak”. 

Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi 

dipengaruhi oleh watak dan lingkunganya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan 

pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang 

berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. 

Bentuk pertanggungjawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan 

perlindungan masyarakat. Kalau digunakan istilah pidana, maka, menurut aliran 

ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini 

menghendaki adanya individualisasi pidana untuk mengadakan resosialisai 

pelaku. 
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2.2.3. Teori-Teori Pemidanaan 

  Teori-teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pemberian atau 

dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai 

dengan penjatuhan pidana tersebut. Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu : 

a. Teori absolut/Teori Pembalasan /retributive/vergelding theorieen 

Teori absolut, teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-

mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana 

(quai Peccatum est) (Muladi & Nawawi Arief, 1984: 10). Menurut teori 

absolut ini pula, pidana merupakan suatu  hal  yang  mutlak  harus 

dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Seseorang dikenakan pidana 

oleh karena melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tidak dilihat akibat-

akibat seperti apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak 

peduli pula apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pidana disini 

hanya melihat ke masa depan. “Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur 

lara”, yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus 

dianiaya.  

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori 

pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-

unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena 

dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari 

penjatuhan pidana (Hamzah, 1993: 26) “Pembalasan” (vergelding) oleh 
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banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu 

kejahatan. Apabila ada seseorang oknum yang lansung kena atau 

menderita karena telah melakukan kejahatan itu, maka kepuasan hati ada 

pada si oknum itu. Dalam hal pembunuh kepuasan hati ada pada keluarga 

si korban khususnya dan masyarakat umumnya. 

Menurut penganut teori ini selain sarjana tersebut di atas yaitu 

Nigel Walker mengatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat 

pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: 

a. Penganut retributif yang murni (the pure retributivist), yang 

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan 

kesalahan si pembuat. 

b. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat 

pula dibagi dalam : 

1) Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang 

berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya 

saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan 

terdakwa. 

2) Penganut teori retributif yang distributif (Retribution in distribution), 

disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat: pidana 

janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga 

tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada 

pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya 

pengecualian misalnya dalam hal “strict liability”. 
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b. Teori Relatif/Teori Tujuan/Utilatarian/doelththeorieen 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan 

absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh 

karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori 

perlindungan masyarakat (the theory of social defence). Sedangkan 

menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif 

(the reductive point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut 

teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan dengan kata lain 

teori ini juga merupakan kebijakan untuk menanggulangin kejahatan. Oleh 

karena itu para penganut teori ini dapat disebut sebagai golongan Reducers 

(penganut teori reduktif). 

Pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pemberian 

penderitaan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi 

pidana juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. 

Oleh sebab itulah teori relatif ini sering disebut juga sebagai teroi tujuan 

(Utilatarian theory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini 

adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 

(karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan) (Muladi & Nawawi Arief, 1984: 13, 16). 

Selanjutnya seorang ahli bernama Karl O. Cristiansen memberi ciri 

pokok atau karakteristik antara Teori Retributive dan Teori utilatarian. 

1) Pada Teori Retribution: 
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a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. 

b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 

d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. 

e. pidana melihat ke belakang, ia merupakn pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar. 

2) Pada Teori Utilatarian 

a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevention). 

b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 

c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana. 

d. pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur 

pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan 

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

c. Teori gabungan / Verenigings Theorieen 

         Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini ialah Pellegrino 

Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menggangap pembalasan sebagai 
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asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 

pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai 

berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam 

masyarakat dan prevensi general (Muladi & Nawawi Arief, 1984 : 19). 

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan 

mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur 

pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat 

maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari 

masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.  Di samping 

itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), 

karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip 

utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di dalam satu kesatuan 

sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative. 

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan 

artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa 

fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya 

dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana tujuan 

pemidanaan (Muladi & Nawawi Arief, 1998 : 18). 

Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, 

John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar 

pembenaran pidana yaitu: 

a. untuk menghindari balas dendam (avoidance of blood feuds); 

b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the education effect); 
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c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace-keeping 

function) (Muladi & Nawawi Arief, 1998 : 20) 

 

2.2.4. Tujuan Pemidanaan 

Menurut Sudarto tujuan pemidanaan pada umumnya adalah: 

a. mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak 

pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial. 

b. mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar 

tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si 

terhukum. 

c. mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik. 

d. pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat (Sudarto, 

1981: 196). 

 

Sedangkan menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social 

damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari 

seperangkat tujuan pemidanaan harus dipenuhi dengan catatan, bahwa 

tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat 

tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: (1) pencengahan (umum dan 

khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas 

masyarakat; (4) pengimbalan /pengimbangan (Muladi, 2008: 61). 

Lalu dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 

salah satu laporannya menyatakan: 

1) Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus 

diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta 

keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat/negara, korban 

dan pelaku. 
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2) Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-

unsur yang bersifat : 

a. kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 

tinggi harkat dan martabat seseorang; 

b. edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang 

sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan 

ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha 

penanggulangan kejahatan; 

c. keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil 

baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat   

Semantara itu dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengenai hal tujuan pemidanaan telah 

dirumuskan didalam Pasal 55 Konsep RKUHP 2015 adalah: 

1) Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma  

hukum demi pengayoman masyarakat;  

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadi orang yang baik dan berguna; 

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan 

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  

2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 

 

Lalu tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusnya tidak 

kita jumpai di KUHP kita yang sekarang ini, tetapi hanya dapat kita 

simpulkan dari beberapa rumusan KUHP wvs ini, misalnya pembunuhan 

biasa Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 
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tahun, sedangkan pembunuhan yang direncanakan Pasal 340 KUHP 

ancaman pidananya lebih tinggi yakni pidana penjara maksimum seumur 

hidup atau pidana mati. Contoh lain misalnya merampas nyawa orang lain 

dengan sengaja pidana maksimalnya 15 tahun penjara (Pasal 338 KUHP), 

sedangkan apabila dilakukan karena kealpaan atau kelalailan 

menyebabkan orang lain meninggal dunia di pidana penjara maksimal 5 

tahun (Pasal 359 KUHP) (Priyatno, 2013: 38). 

Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat 

terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang 

baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan 

jelas. Pedoman ini akan sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan 

suatu perkara pidana dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup 

rasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep  

RKUHP 2015 dalam Pasal 56, terdapat pedoman pemidanaan yang 

bunyinya sebagai berikut ini : 

1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan 

a. kesalahan pembuat tindak pidana; 

b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 

c. sikap batin pembuat tindak pidana; 

d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 

direncanakan; 

e. cara melakukan tindak pidana; 

f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 

g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 

tindak pidana; 

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 

i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;  

j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;  dan/atau 

k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

2) Ringannya  perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada 

waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat 
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dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau 

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan.  

 

2.2.5. Jenis-Jenis Pidana 

Pada waktu apa yang disebut Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie, 

yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit atau Putusan 

Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 

jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 

1918. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana 

pokok dan pidana tambahan. 

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), pidana pokok itu terdiri atas : 

1) Pidana mati 

2) Pidana penjara 

3) Pidana kurungan, dan 

4) Pidana denda 

Adapun pidana tambahan dapat berupa : 

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu 

2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan 

3. Pengumuman dari putusan hakim. 

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, 

Berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah 
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mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni apa yang disebut sebagai 

pidana tutupan. Dari semua jenis pidana ini penulis hanya mengkhususkan satu 

pidana saja sebagai bahan dari penelitian skripsi yaitu pidana penjara serta dari 

pidana penjara itu pula penulis akan menguraikan berbagai hal mengenai 

keefektivitasnya, permasalahannya dan hingga alternatif pidana penjara tersebut. 

 

2.2.6. Pengertian Pidana Penjara 

P.A.F. Lamintang dalam bukunya mengemukakan bahwa Pidana penjara 

adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 

terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah 

lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua 

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang 

dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 

peraturan tersebut (Lamintang, 2012: 69). 

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di 

antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk 

seumur hidup atau untuk sementara waktu (Saleh, 1987: 62). Barda Nawawi Arief 

juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan 

kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu 

antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang. 

Sehingga sering terjadi hubungan homoskesual dan mastubasi di kalangan 

terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang yang juga berarti 



32 
 

 
 

terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat 

serius bagi kehidupan serius bagi kehiudpan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih 

pidana penjara itu dapat dikatakan dapat memberi cap jahat (stigma) yang akan 

terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. 

Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat 

menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia (Nawawi 

Arief, 1996: 44). 

Andi Hamzah mempunyai definisi yang sedikit berbeda yakni, Pidana 

penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana 

kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga 

berupa pengasingan,misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa 

pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat 

Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal juga sistem 

pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (exorbitante), 

misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira, 

pengasingan Soekarno ke Endeh kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari 

pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di 

Indonesia (Hukum Adat). yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan 

berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda 

atau berupa pembayaran ganti rugi (Hamzah, 1993: 36, 37). 
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2.2.7. Sejarah Pidana Penjara 

  Menurut keputusan lama pada sampai pada modifikasi hukum Perancis 

yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti 

tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati 

sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. 

  Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) 

dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di 

Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana 

penjara untuk bekerja Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk 

dikurung menurut ketentuan Act of 1711. (Priyatno, 2013: 87). Dalam hal ini 

Howard Jones sedikit menerangkan, bahwa sejak dimulainya jaman Raja Mesir 

pada 2.000 Sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam arti penahanan 

untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari Jaman Justianus abad 5 SM. 

  Di sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti 

tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama Thriftless 

Poor bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah 

dikeluarkan Act of 1630 dan Act of 170 dikenal institusi pidana penjara yang 

narapidananya dibina The House of Correction. 

  Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang 

dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara 

diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai 

pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas 

kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana 
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penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana kemudian dikembangkan oleh para 

(Menurut Bambang Poernomo dalam Priyatno, 2013: 88). 

 

2.2.8. Pengaturan Pidana Penjara di Indonesia 

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 

ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan 

paling lama 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP). 

Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan : 

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 

puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya 

hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan 

pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara 

seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga 

dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan 

pidana karena perbarengan(concursus), pengulangan(recidive) atau 

karena ditentukan pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127). 

 

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 

tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP). Batas 20 tahun harus dipandang sebagai batas 

absolut, argumen ini muncul dari MvT (Memorie van Toelichting) yang 

merupakan penjelasan dari Pasal 12 ayat (4) KUHP bahwa orang-orang berapapun 

umurnya yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus-putus 

kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali 

menjalani kehidupan bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun 

juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang 

ditetapkan dalam ketentuan pasal Pasal 12 ayat (4) KUHP. 
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Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. 

Alasannya menurut mantan menteri kehakiman Belanda, Modderman, pidana 

seumur hidup pada prinsipnya tidak akan efektif. Akan tetapi karena takut 

masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum Belanda, ia kemudian 

mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya 

secara permanen poena proxima morti (pidana yang berada paling dekat dengan 

pidana mati). Dalam arti juridikal murni, pidana seumur hidup akan berarti 

sepanjang hayat, hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi untuk mengubah 

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara (20 tahun atau 15 

tahun). 

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana 

penjara sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa: 

(1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan tekah 

menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta 

berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara 

sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling 

lama 15 (lima belas) tahun. 

(2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara 

sebagaimana maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden. 

(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana 

penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada 

Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Dalam 

Kabinet Indonesia bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia). 

 

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang 

Pidana Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, dan 

ketentuan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 15-17 KUHP. 
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Khusus tentang pelepasan bersyarat yang berkaitan erat dengan 

pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Pasal 15 KUHP, yang menyatakan: 

1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, 

maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus 

menjalani beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai 

satu pidana.  

2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 

percobaan. 

3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 

belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan 

yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.  

 

Pasal 15a KUHP juga menemukan adanya syarat umum yaitu terpidana 

tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (ayat 

(1)). Di samping itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal 

tidak mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politik baginya (ayat 

(2)). 

Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan 

delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman 

pidana, yaitu : 

1. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

penjara tertentu; 

2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu; 

3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu); 

4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan; 

5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda; 

6. Diancam dengan pidana penjara atau denda; 

7. Diancam dengan pidana kurungan; 

8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan 

9. Diancam dengan pidana denda. (Priyatno, 2013: 76). 
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Bentuk perumusan yang berhubungan dengan pidana penjara yaitu nomor 

1-6. Dari kesembilan perumusan di atas terlihat, khususnya untuk perumusan 

pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumusan: 

a) Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai 

satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan; dan 

b) Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara 

alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling 

ringan (Nawawi Arief, 1996: 151, 152). 

 

Sistem tunggal untuk kejahatan dalam KUHP, khusus untuk pidana 

penjara saja, merupakan bentuk perumusan yang paling banyak digunakan, yaitu 

ada sejumlah 395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak lagi 

apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara waktu tertentu (bentuk perumusan nomor 2), yang 

berjumlah 18 delik atau 3,07%. Bentuk perumusan momor 2 ini pun pada 

hakekatnya merupakan sistem tunggal, yaitu hanya diancam dengan satu jenis 

pidana penjara saja. Sistem perumusan alternatif yang paling banyak digunakan di 

dalam KUHP ialah berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan 

seperti ini terdapat 118 perumusan kejahatan atau sekitar 20,10% (Nawawi Arief, 

1996: 152). 

 

2.3.Landasan Konseptual 

2.3.1. Kecenderungan Untuk Menghindari dan Membatasi Pidana Penjara 

  Adanya kritik terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara, telah 

menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari 

pidana penjara. Sementara itu, usaha ini dibarengi pula dengan adanya 
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kecenderungan dalam praktik untuk menghindari atau membatasi penerapan 

pidana penjara serta usaha memperbaiki pelaksanaannya. (Nawawi Arief, 2010: 

47). Adanya kecenderungan menurunnya penggunaan atau penerapan pidana 

penjara ini, terlihat misalnya di Belanda. Menurut Pompe, dalam praktik 

pengadilan di negeri Belanda terlihat suatu ketidaksukaan yang semakin besar 

terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan suatu kesukaan yang semakin 

besar terhadap pidana denda. Data yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim pada tahun 1896 ialah lebih dari 55%, 

tahun 1913 lebih dari 48%, tahun 1936 lebih dari 45% dan pada tahun 1955 hanya 

mendekati 33%, sedangkan untuk pidana denda pada tahun 1896 ialah lebih dari 

30%, tahun 1913 lebih dari 40%, tahun 1936 lebih 42% dan pada tahun 1955 lebih 

dari 63%. (Handboek van het Nederlands Strafrecht dalam Nawawi Arief, 2010: 

48). Usaha untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara terlihat 

pula misalnya di inggris dengan adanya the First Offenders Act 1958 yang 

melarang pengadilan untuk menjatuhan pidana penjara kepada para pelaku 

pertama (first offenders), kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk 

memperlakukan mereka. 

  Adapun usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pidana penjara ialah 

dengan adanya Standard Minimum Rules (selanjutnya disingkat SMR) yang 

semula dirancang oleh The International Penal and Penitentiary Commision 

(IPPC) pada tahun 1933. Setelah naskah IPPC ini diperbaiki oleh Sekretariat PBB, 

akhirnya SMR ini disetujui oleh Kongres PBB pertama mengenai Pencegahan 

Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum pada tahun 1955 di Geneva. 
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Selajutnya SMR ini disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam 

resolusimya No.663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957. Erat kaitannya dengan 

diterimanya SMR ini, maka kongres kedua PBB mengenai Pencegahan Kejahatan 

dan Pembinaan Pelanggar Hukum pada tahun 1960 di London telah mengeluarkan 

rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana 

penjara khususnya pidana penjara jangka pendek. Resolusi ini jelas berkaitan erat 

dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan SMR. Untuk dapat menampung, 

mengawasi, dan membina para narapidana tidak boleh melampaui kapasitas 

lembaga yang pada umumnya disebabkan oleh besarnya jumlah narapidana yang 

dijatuhi pidana penjara jangka pendek. 

 

2.3.2. Tinjauan Umum Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan 

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara umum 

telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu lapas ini dikenal dengan sebutan 

penjara. Lembaga ini telah menjadi saksi bisu pasang surutnya kehidupan di 

negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa. 

Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku tindak pidana 

atau kejahatan dan pelakunya disebut penjahat (Simon R, 2012: 1). Secara 

berbeda, Roeslan Saleh mengatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa penjahat, 

sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap 

kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya dilihat dari sisi kacamata 

hukum pidana menyerupai “hukum tanpa kepala”, tidak jelas pandangan 

kemasyarakatannya (Saleh, 1988: 117). 
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Seorang kriminal atau narapidana ada, bukan dibentuk secara lahiriah tapi 

merupakan produk kondisi sosial ekonomi politik dimana ia berada. 

Penghukuman bukanlah sesuatu yang lahiriah tapi bagian dari konstruksi sosial 

masyarakat. Seringkali praktisi lembaga pemasyarakatan mengungkapkan 

penghukuman pada tataran awal, mulanya dilakukan polisi, jaksa dan hakim, 

namun fungsi penghukuman lanjut menjadi tanggung jawab Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas). Disini Lapas menjadi lembaga yang dibebani peran 

untuk melayani kepentingan masyarakat terutama memberikan efek jera atau 

fungsi preventif, dan diharapkan bisa memenuhi harapan atau tuntutan dari pihak 

korban kejahatan beserta keluarga. Petugas Lapas tidak jarang dihadapkan peran 

dilematis dan paradoksal (Adi Sujatno & Didin Sudirman, 2008: 89-96). 

Kondisi Lapas di Indonesia saat ini memang cukup memprihatinkan, lapas 

dari dulu mempunyai persoalan khas, salah satunya ialah jumlah penghuni yang 

melebihi daya tampung, apalagi tahanan dan narapidana djadikan karena sudah 

sangat over kapasitas, seperti di Lapas kedungpane Semarang, lebih para di lagi 

yang terjadi di Lapas bengkulu yang rusuh disebakan juga oleh faktor over 

kapasitas itu. Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak 

sebanding dengan arana hunian lapas. Presentase input narapidana baru dengan 

out put narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana 

baru jauh melebihi out put narapidana yang selesai menjalani masa pidana 

penjaranya dan  keluar dari lapas (Angkasa, 2010: 4). Bukan hanya soal daya 

tampung tetapi juga ada permasalahan dalam program pembinaan di Lapas yang 

cenderung membuat Napi tidak kapok melakukan kejahatan sehingga ketika 



41 
 

 
 

keluar dari situ ia masih melakukan kejahatan yang membuatny masuk Lapas lagi. 

Pada akhirmya banyak yang bilang bahwa pidana penjara sebenarnya tidak efektif 

dan tidak ada efek jeranya, sehingga muncul wacana agar pemerintah mencari 

solusi alernatif untuk menyelesaikan permasalahan Lapas ini, salah satunya 

mencari pidana alternatif lain selain dengan pidana perampasan kemerdekaan. 

 

2.3.3. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 

  Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal 

(Criminal Policy), yaitu: 

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai 

keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah 

merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang 

dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang 

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 

(Sudarto, 1986: 113). 

 

  Kesempatan lain beliau juga mengemukakan definisi singkat, bahwa 

politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan, yang mencakup kegiatan pembentukan undang-undang 

pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat eksekusi, disamping usaha-

usaha yang tidak menggunakan hukum pidana (Sudarto. 1986: 73). Mengenai 

hubungan kata politik dengan kebijakan Sudarto menerangkan bahwa makna lain 

dari politik ialah kebijakan yang merupakan sinonim dari kata policy. Dari 

pegertian tersebut maka dijumpailah kata politik kriminal atau kebijakan kriminal. 

Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan 

(integral) dari kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, dimana 
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kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya 

disebut kebijakan penegakan hukum. Dalam lingkup kebijakan penegakan hukum 

ini, hukum administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang 

sama dengan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, 

kebijakan perundang-undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari 

kebijakan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan 

utama dari kebijakan atau politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 

  Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 

juga merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum 

pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan 

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Hal ini, 

tentunya dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari 

subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsitem pengadilan, dan subsistem 

lembaga pemasyarakatan. Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari adanya 

politik hukum pidana, dan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat 

dilihat dari pengertian politik hukum. 

Sudarto mengemukakan (dalam Nawawi Arief, 2014: 24) politik hukum adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

 

  Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan 

kriminal, hal ini dapat terlihat dari tujuan penanggulangan kejahatan yang 
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tertuang dalam peraturan perundang- undangan dimana peraturan perundang-

undangan itu merupakan hasil kebijakan dari negara memalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki.  

 Mengenai kebijakan kriminalisasi, merumuskan kebijakan kriminalisasi su

atu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak 

pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat 

dipidana) (Nawawi Arief, 2014: 126). Badan-badan negara yang berwenang 

menetapkan peraturan tersebut adalah para legislator. Politik hukum pidana itu 

sendiri tidak terlepas dengan adanya hukum pidana dan sanksinya. Ketika para 

legislator akan membuat kebijakan tentang politik hukum pidana dan sanksi apa 

yang akan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka 

kepentingan kebijakan kriminal menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena 

jenis sanksi yang akan diterapkan seharusnya sesuai dengan hakekat 

permasalahan dari delik yang dilarang. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-

undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, 

melainkan materi perundang-undangan itu sendiri. Meteri perundang-undangan 

itu mencakup kriminalis dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif 

dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada 

tahap kebijakan legislasi. Sebagai salah satu masalah sentaral dalam kebijakan 

kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional 

karena jika tidak, maka akan menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi dan 

krisis kelampauan batas dari hukum pidana (Nawawi Arief, 2014: 33).  
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  Pendekatan rasional ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan 

kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang 

dibuat dengan sengaja dan sadar, dan dalam memilih atau menetapkan hukum 

pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan itu harus benar-benar telah 

memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau 

bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Meskipun jenis sanksi untuk 

setiap bentuk kejahatan berbeda, namun yang jelas semua penetapan sanksi dalam 

hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. 

 

2.3.4. Pidana Alterantif Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia 

  Alternatif pidana penjara sering disebut juga dengan istilah asing 

“alternative to imprisonment”. Namun patut dikemukakan bahwa alternatif pidana 

penjara bukan semata-mata diartikan sebagai alternatif dari penjara 

(imprisonment) sebagai jenis sanksi pidana, tetapi alternatif dari semua bentuk 

perampasan kemerdekaan yang menempatkan seseorang di dalam suatu 

lembaga/institusi atau tempat penahanan/pengurungan/terisolasi lainnya. (Nawawi 

Arief, 2012: 267). Oleh karena itu, istilah “alternative to imprisonment” sering 

juga dipadankan dengan istilah “alternative to incarceration”, “alternative to 

custody”, atau “noncustodial measures”. Jadi, dapat dikatakan alternatif pidana 

penjara adalah alternatif bentuk-bentuk sanksi atau tindakan yang non 

institusional (non kelembagaaan). 
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Berkaitan dengan pengertian diatas, wajarlah Penal Reform International (PRI) 

mengemukakan bahwa: (Nawawi, 2013: 267) 

Alternative to imprisonment cover a range of sanctions that aim to 

restore the relationship between the offender, the victim and the 

wider community by taking into consideration the rehabilitatitve 

needs of offender, the protection of society and the interests of the 

victim. Specific alternative measures include mediation, diversion, 

community service and administrative and monetary sanctions.”  

Artinya : 

Alternatif pidana penjara mencakup sederetan sanksi yang bertujuan 

memperbaiki kembali hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, 

dan masyarakat luas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku, 

pelindungan masyarakat, dan kepentingan korban. Tindakan-

tindakan alternatif khusus mencakup mediasi, diversi, 

kerja/pelayanan sosial, sanksi administrasi, dan sanksi keuangan. 

 

Rancangan KUHP Nasional saat ini memang ada pidana alternatif selain 

pidana perampasan kemerdekaan, yakni Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, 

serta pidana angsuran (kalau di luar negeri namanya pidana semi penahanan) 

ketiga pidana tersebut memang tidak asing bagi kita karena negara-negara lain 

telah banyak mengadopsinya menjadi pidana pokok seperti Inggris, Amerika dll. 

Ditengah derasnya kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan ternyata 

pidana alternatif ini banyak didukung oleh negara-negara eropa.  

Namun walau sebagian besar negara di Eropa mendukung 

diberlakukannya pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dengan waktu 

singkat, beberapa negara Eropa lainnya seperti Yunani, Malta, dan Siprus tidak 

mengenal, dan bahkan tidak pula mempertimbangkan penerapan sistem tersebut di 

negaranya. Swedia bahkan dengan tegas menolak pidana bekerja tanpa bayaran 

sebagai alternatif dari pidana penjara dengan waktu singkat dengan alasan-

alasan berikut ini:  
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1. Tidak ada keterangan yang dapat dipercaya sehubungan dengan akibat 

sanksi. 

2. Bekerja memerlukan ketrampilan tertentu, sedangkan sebagian besar 

narapidana di Swedia tidak memiliki hal tersebut. Hal ini disebabkan 

karena orang-orang tersebut diperbudak oleh alkohol dan obat bius. 

3. Masyarakat Swedia memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, 

sehinnga sebagian besar pekerjaan yang tersedia dilakukan oleh tenaga-

tenaga terdidik. 

4. Adanya pandangan umum bahwa pekerjaan merupakan suatu privilige, 

dan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Oleh sebab itu 

kurang tepat bilamana digunakan sebagai sanksi. 

  Walau demikian Indonesia tetap memasukkan kedua pidana alternatif itu 

kedalam rancangan KUHP masa depan itu. Aturan mengenai pidana tersebut 

yakni terdapat di Pasal 73 (Pidana angsuran), Pasal 79, 80, 81 (Pidana 

pengawasan) dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide pidana 

alternatif yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini didalam RKUHP 

dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan   nilai-nilai 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

  Berdasarkan fakta bahwa pidana gabungan/semi penahanan, pidana 

pengawasan dan pidana kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka 

kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat 

menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan napi di 

lapas serta kriminalitas. Pidana alternatif ini juga dapat memenuhi tujuan 

pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
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2.4.Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidana alternatif pengganti pidana penjara untuk mewujudkan tujuan 

pemidanaan yang ideal 

Pidana penjara yang sekarang tidak 

lagi memiliki efek jera, terutama jika 

pidana penjara jangka pendek dan 

dijatuhkan secara keliru tanpa 

pedoman pemidanaan sehingga tujuan 

pemidanaan tidak tercapai 

 

Pasal 10 KUHP Jenis-Jenis Pidana Pokok 

(Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana 

Kurungan, Pidana Denda dan Pidana 

Tutupan) 
 

Dalam sistem peradilan pidana, Hakim 

lebih condong menggunakan pidana 

penjara sebagai pidana pokok yang paling 

sering digunakan. 

 

Pidana penjara banyak memiliki efek negatif 

salah satunya adalah adanya cap “Stigma” 

bagi pelaku dan tidak memiliki efek jera 

 

Dari tahun 2012-2016 jumlah 

narapidana seluruh Indonesia 

meningkat sebesar 26,75% (39.250 

orang) dan sebagian besar (27 dari 33) 

Lapas Kanwil di Indonesia 

mengalami kondisi over kapasitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Simpulan 

5.1.1. Urgensi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara terkait tujuan 

pemidanaan didorong oleh kritik-kritik tajam, dan ketidakpuasan terhadap 

pidana penjara khususnya jangka pendek yang dinilai lebih banyak 

memberikan efek negatif (bersifat menderitakan dan tidak membina 

terhadap pelaku tindak pidana) dan tidak lagi efektif dalam memperbaiki 

pelaku serta menanggulangi kejahatan. Dalam mewujudkan tujuannya 

pemidanaan itu haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, 

pemidanaan itu juga harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas 

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa 

yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta 

pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh 

korban ataupun oleh masyarakat. Teori tujuan (utilatarian) merupakan 

landasan dari tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan bukanlah untuk 

memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Jadi intinya ada dua aspek 

pokok dalam tujuan pemidanaan yang merupakan kepentingan hukum 

yang hendak dilindungi secara seimbang yaitu kepentingan masyarakat 

dan kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Serta digunakan 

pemidanaan sesuai dengan aliran pemidanaan yang modern, aliran ini 

menghendaki adanya individualisasi pidana untuk mengadakan rehabilitasi 

dan resosialisai terhadap individu dan pelaku tindak pidana. 
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5.1.2. Kebijakan formulasi pidana alternatif pengganti pidana penjara dalam 

pembaharuan hukum pidana indonesia di masa mendatang, yang terdiri 

dari : 

1. Pidana Pengawasan. 

Pidana pengawasan merupakan suatu sistem pemidanaan yang di 

formulasikan untuk mengadakan atau memberikan rehabilitasi 

terhadap pelaku tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke 

masyarakat selama suatu periode pengawasan. Dalam konsep 

RKUHP 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa 

mendatang pengaturan formulasi mengenai pidana pengawasan 

(pidana bersyarat dalam bentuk baru) ini telah dirumuskan dalam 

Pasal 79-81 RKUHP 2015. Pidana pengawasan hanya dijatuhkan 

oleh pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

antara 1-7 tahun. 

2. Pidana Gabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana 

Pengawasan. 

Jenis pidana ini dimaksudkan, terpidana harus menjalani sebagian 

dari pidana perampasan kemerdekaannya dan sebagian lainnya atau 

sisanya dijalani di luar lembaga (non-custodial) tetapi tetap dalam 

pengawasan. Jadi, di satu pihak sistem penggabungan ini mencoba 

untuk menghindari pidana penjara jangka panjang beserta akibat-

akibat negatif yang mengikutinya, sementara di lain pihak 

mengadakan pengawasan yang tetap untuk jangka waktu yang 
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pendek. Dalam RKUHP 2015 Pidana gabungan ini dirumuskan 

secara tegas  dalam Pasal 73 RKUHP yang dimana hakim dalam 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun atau kurang, terpidana 

dapat menjalaninya dengan cara mengangsur. 

3. Pidana Kerja Sosial 

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani 

oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-

pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena 

sifatnya (work as a penalty). Dalam konsep RKUHP 2015 yang 

merupakan rancangan KUHP Nasional di masa mendatang 

pengaturan formulasi mengenai pidana kerja sosial ini telah 

dirumuskan dalam Pasal 88 RKUHP 2015. Pidana kerja sosial 

dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana yang diancam pidana 

penjara tidak lebih dari 6  bulan atau pidana denda tidak lebih dari 

pidana denda Kategori I.  

 

5.2.Saran 

5.2.1. Pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dapat mewujudkan 

tujuan pemidanaan dan dapat mengurangi efek-efek negatif dari 

pemidanaan itu sendiri. 

5.2.2. Kebijakan formulasi pidana alternatif pengganti pidana penjara sudah 

dirumuskan secara tegas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia 

namun sampai saat ini masih berupa Konsep RKUHP yang belum 
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diterapkan. Diharapkan di masa mendatang Konsep itu bisa segera 

menjadi KUHP Nasional.  
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