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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prospektif 
penjatuhan sanksi pidana kerja sosial terhadap terpidana korupsi berdasarkan 
pisau analisis teori analisis ekonomi mikro, mengingat konsepsi pemidanaan saat 
ini dianggap masih kurang efektif untuk menekan angka kejahatan yang 
terkualifikasi sebagai white collar crime ini. 

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Model yang Ideal 
Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi ?; Bagaimana Format  yang Ideal Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana 
Kerja Sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?; Penelitian ini termasuk 
dalam tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan 
cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskriptif-
kuantitatif. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang 
(statute approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual 
approach). Hasil studi ini membuktikan bahwa pidana kerja social (community 
service order) yang selama ini dirumuskan sebagai pidana alterntive dari pidana 
penjara jangka pendek dapat diformulasikan secara efektif sebagai pidana 
tambahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat yaitu pemidanaan tindak 
pidana korupsi dapat berjalan efektif bila tujuan utama dalam pemidanaan 
tercapai, serta tidak mengabaikan prinsip ekonomi mikro dalam hukum pidana. 

 

Kata kunci: Pidana, Pemidanaan, Pidana Kerja Sosial, Tindak Pidana 
Korupsi, Analisis Ekonomi Mikro. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption (Fockema Andreae: 

1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan 

bahwa coruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih 

tua.1 Adapun arti lain dari kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, 

kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat 

dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: 

“corruption (L. corruption (n-) The act of corrupting, or the state of being 
corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; 
depravity, pervesion of integrity; corrupt of dishonest proceeding, bribery: 
perfersion from a state of purity; debastmen, as of language; a debased 
from of a a word” (The Lexicon 1978).2 
 

Berdasarkan data corruption perceptions index tahun 2016 dari lembaga 

Transparency International, Denmark dengan skor 90 (dari skala terbersih 100 dan 

terkotor 1) menempati urutan pertama sebagai negara terbersih kemudian di 

bawahnya yaitu New Zealand dengan skor 90 dan ke tiga adalah Finlandia dengan 

skor 89. Berdasarkan data survei tersebut, Indonesia dengan skor 37 berada pada 

rangking ke- 90 dari total 176 negara yang telah disurvei.3 Meskipun secara skor 

																																																								
1 Andi Hamzah, KORUPSI DI INDONESIA Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 1991, hlm.7. 
2 ibid, hal. 7. 
3 Transparency International, “CORRUPTION PERCEPTION INDEX” 
http://riset.ti.or.id/2017/01/31/global-corruption-perception-index-2016/, diakses terakhir tanggal 
20 Oktober 2017 
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dan peringkat, Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara serumpunnya seperti 

Malaysia yang berada pada rangking ke-55 dan Singapura yang berada pada 

rangking ke-7 dengan skor 84, namun setidaknya Indonesia masih lebih baik dari 

negara Thailand yang menempati rangking ke-101, Vietnam pada rangking ke-113 

dan Myanmar pada rangking ke-138. Menurut survei lembaga tersebut, Indonesia 

pada tahun 2012 dan 2013 mendapat skor 32, kemudian di tahun 2014 mendapat 

skor 34, ditahun berikutnya 2015 naik dua poin menjadi 36, dan kenaikan satu poin 

pada data terakhir yang disajikan dalam official website lembaga tersebut yaitu di 

tahun 2016 mendapat skor 37. Dari data tersebut dapat dijabarkan secara garis besar 

bahwa meskipun dari tahun ke tahun secara skor Indonesia mengalami peningkatan, 

tetapi apabila dilihat dari domain rangking, Indonesia mengalami penurunan. 

Artinya kenaikan skor (menuju negara bersih korupsi) negara lain lebih signifikan 

dibandingkan di Indonesia.  

Dalam website resmi dari Mahkamah Agung, disebutkan dalam direktori 

putusan mengenai kasus korupsi di Indonesia terdapat 3163 putusan.4 Artinya 

sudah banyak sekali putusan pengadilan yang memutus perkara korupsi, sanksi 

yang dikenakan pun bermacam-macam (dari tahun ke tahun cenderung meningkat 

lebih berat) yang rata-rata semua tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana 

berat bahkan pidana seumur hidup. Contoh dalam kasus korupsi simulator SIM 

dengan terpidana mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jendral Polisi 

Djoko Susilo. Bahwa dalam pembuktian persidangan terpidana terbukti telah 

																																																								
4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, KORUPSI 
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-
khusus/korupsi, diakses terkahir tanggal 17 Desember 2017 
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melakukan perbuatan yang merugikan negara dan kemudian dalam pengadilan 

tingkat Kasasi, hakim memutus dengan pidana penjara 18 tahun. Contoh lain yaitu 

kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Bahwa dalam 

persidangan Akil Mochtar terbukti telah menerima hadiah terkait pengurusan 10 

sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan juga terbukti telah 

melakukan tindak pidana pencucian uang. Hakim dalam putusannya menghukum 

Akil Mochtar dengan hukuman seumur hidup dan denda 10 miliar rupiah. Dari dua 

contoh putusan tersebut dapat dipahami bahwa putusan pidana korupsi cenderung 

dikenakan saksi pidana tertinggi, namun dalam realitas berbanding terbalik dengan 

spirit dari efektifitas tujuan putusan pengadilan selain mengikat pihak dalam 

persidangan yaitu sebagai edukasi terhadap masyarakat. Kurang efektif tersebut 

ditunjukkan dengan masih banyak timbul kasus-kasus korupsi baru di Indonesia. 

Perlu adanya upaya lebih dari semua kalangan utamanya pemerintah sebagai 

pemangku kekuasaan untuk mewujudkan negara Indonesia dengan indeks korupsi 

terbersih, dan juga untuk mematahkan stigma bahwa Indonesia memiliki budaya 

korup yang tinggi. Perubahan-perubahan dalam segala aspek baik birokrasi, 

budaya, mentalitas dan lain-lain perlu dilakukan untuk menkokretisasi hal ini.  

Selama ini kasus pidana korupsi hanya dijatuhkan sanksi berupa pidana 

penjara dan denda. Sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan dan 

perampasan kekayaan yang dikenakan terhadap terpidana kasus korupsi kiranya 

masih dipandang kurang efektif untuk diimplementasikan. Pelaksanaan pidana 

perampasan kemerdekaan disisi lain dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah 

tersendiri. Data dalam website sistem database permasyarakatan menunjukkan 
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bahwa mayoritas lapas di Indonesia mengalami overcapacity5. Hal ini diperparah 

dengan kondisi lapas yang dipandang tidak ideal sebagai tempat pembinaan, belum 

lagi tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara untuk menanggung biaya hidup 

penghuni lapas. Salah satu Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang cukup terkenal 

sebagai tempat binaan khusus terpidana korupsi adalah Lapas Sukamiskin di Jawa 

Barat. Data yang dimiliki website resmi Direktorat Jendral Permasyarakatan 

(Ditjenpas) menunjukkan warga binaan di Lapas Sukamiskin tidak mengalami 

overcapacity namun secara garis besar mengalami peningkatan, meskipun 

peningkatan tidak terlalu signifikan hal ini perlu diperhatikan karena hal ini akan 

berpotensi adanya overcapacity dan akan menyulitkan dalam optimalisasi kegiatan 

pembinaan di dalamnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kasus korupsi yang tergolong sebagai 

kejahatan luar biasa atau extraordinary crime harus diberikan treatment dengan 

instrumen extraordinary law, supaya pemidanaan yang dilaksanakan berjalan 

optimal, efektif dan efisien. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan dapat menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengatasi 

polemik dalam pidana perampasan kemerdekaan. Namun supaya pelaksaan Pidana 

Kerja Sosial (Pidana Kerja Sosial) berjalan secara optimal, efektif dan efisien harus 

ada analisis yang tajam. Berangkat dari penjabaran latar belakang di atas, maka 

penelitian yang berjudul “Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service 

Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro 

																																																								
5 Sistem Database Permasyarakatan, 
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/date/2017-12-19, diakses terkahir tanggal 19 
Desember 2017. 
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Dalam Hukum Pidana” menurut hemat penulis penting dan menarik untuk 

dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Model yang Ideal Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana Format yang Ideal Terkait Sanksi Pidana Kerja Sosial 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memahami Model Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. 

2. Memahami Format Terkait Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pidana dan Pemidanaan 

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 

berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat 

delik itu.6 Pidana menurut Sudarto adalah nestapa yang diberikan oleh 

Negara kepada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai 

																																																								
6 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1978) hlm. 5. 
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nestapa. Lebih kompleks disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi 

Arief sebagai berikut:  

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan; 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana menurut undang-undang.7 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan 

pengenaan derita atau nestapa yang dilakukan oleh lembaga penegak 

hukum (negara) kepada orang atau badan hukum yang melanggar norma 

hukum pidana. 

Pemidanaan merupakan proses pemberian pidana atau pengenaan 

pidana atau disebut juga penjatuhan pidana. Pemidanaan menurut Andi 

Hamzah disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau 

penghukuman yang bahasa Belanda disebut Straftoemeting dan dalam 

bahasa Inggris disebut Sentencing.  

Pemidanaan erat kaitannya dengan proses peradilan, artinya 

peran hakim dalam pemidanaan sangat besar. Hakim dalam proses 

peradilan mempunyai 3 (tiga) tugas pokok yang saling 

																																																								
7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984) 
hlm. 2. 
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berkesinambungan, yaitu: mengkonstantair – mengkualifisir – 

mengkonstituir. Dalam menuangkan suatu putusan, hakim harus 

menetapkan dahulu fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan, 

setelah fakta-fakta hukum ditetapkan kemudian hakim mencari dan 

menetapkan hubungan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang sudah 

ditetapkan, setelah di konkretisasi fakta hukum dengan hukumnya hakim 

dapat menentukan hukumnya dan menuangkan dalam amar putusan. 

Hukum yang ideal adalah hukum yang berakar dari nilai-nilai 

masyarakat, sehingga pemidanaan yang ideal harus memperhatikan 

perkembangan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. 

Pandangan ini kemudian diserap dalam RUU KUHP Buku Kesatu hasil 

Panja 25 Juli 2016 yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) huruf k yang 

menyebutkan bahwa “Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: k. 

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”. 

Pandangan masyarakat diproyeksikan sebagai atensi masyarakat atau 

opini publik, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana harus menelaah 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai 

dari suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat 

itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 

kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak 
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mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara- cara 

yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.8 

2. Analisis Ekonomi Mikro dalam Hukum Pidana 

Manusia pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari tidak 

dapat lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut melatarbelakangi dalam 

segala aspek manusia selalu mempertimbangkan untung-rugi, sehingga 

dikenal dalam kajian ilmu ekonomi adanya prinsip “dengan modal yang 

sedikit, dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya”. 

Terlepas dari hal tersebut, segala kegiatan manusia juga dibatasi dengan 

hukum, adanya hukum tidak lain sebagai batasan supaya tidak terjadi 

benturan hak ataupun kepentingan antara subjek hukum satu dengan 

yang lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri sejatinya segala tindakan 

manusia pasti tidak terlepas dari aspek hukum dan ekonomi, hal tersebut 

kemudian menjadi pertimbangan terhadap negara dalam melakukan 

penegakan hukum berbasis analisis ekonomi mikro.  

Ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia (scientific human 

behavior) merupakan lingkup dan objek banyak ilmu seperti ilmu 

psikologi, ilmu sosiologi, ilmu hukum dan juga ilmu ekonomi, oleh 

karena itulah dalam dunia ilmu kita mengenal pelajaran psikologi 

hukum, sosiologi hukum, serta hukum dan ekonomi atau pendekatan 

																																																								
8 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier, Cet.II, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), 
hlm. 11. 
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analisis ekonomi mikro tentang hukum. Perbedaan masing-masing 

keterkaitan bidang ilmu ini terletak pada metodologi yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu analisis mengenai perilaku 

manusia.9 

Beradasarkan ahli, Posner mengemukakan bahwa analisis 

ekonomi mikro tentang hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek analisis 

ekonomi positif dan aspek analisis ekonomi normatif. Aspek ekonomi 

positif menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan 

sebagai bentuk intervensi masyarakat via kewenangan negara/ 

pemerintah.10 Analisis ekonomi normatif memandang bahwa sesuatu 

yang baik adalah yang memang secara ideal akan juga baik dan berlaku 

pada hal yang lain dan juga pada waktu lain, relevansinya terhadap 

hukum menjelaskan bahwa seorang hakim tidak hanya harus peduli atas 

putusan di masa kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak 

putusan di masa depan karena putusan pengadilan yang merupakan 

preseden dapat mempengaruhi putusan mengenai suatu peristiwa yang 

sama dimasa yang akan datang. 

 Teori ekonomi mikro dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang 

ataupun otoritas berwenang untuk merumuskan suatu kebijakan atau 

lebih konkretnya norma atau hukum  yang menyangkut 3 (tiga) aspek 

dasar dalam teori ini yaitu optimalisasi (maximalization dan 

																																																								
9 Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, 
(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 1-2. 
10 Ibid, hlm. 37. 
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minimalization), keseimbangan (equilibrium), dan efisiensi (efficiency), 

ketiga aspek tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan dan 

kemaslahatan masyarakat.  

3. Pidana Kerja Sosial  

Pidana Kerja Sosial (PKS) atau dalam istilah asing sering disebut 

sebagai community service orders (CSO) adalah bentuk pidana di mana 

pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial 

yang ditentukan.11 Pidana Kerja Sosial merupakan salah satu bentuk 

sanksi pidana baru yang diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikualifikasikan sebagai 

sanksi pidana pokok.  

Di sejumlah negara dengan sistem hukum yang sudah maju 

(walfare state), sanksi pidana kerja sosial atau community service orders 

sudah diterapkan sejak lama. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris 

dijatuhkan untuk kejahatan kategori ringan, seperti mabuk saat 

mengemudi, mabuk dan membuat onar di lingkungan masyarakat, tidak 

membawa SIM saat mengemudi, serta kejahatan lain dalam kategori 

ringan. Terhadap pelaku tersebut setelah ditangkap dan diadili hakim 

menjatuhkan pidana kerja sosial, pidana tersebut dapat berupa menjadi 

petugas penyapu jalan, taman kota, serta fasilitas umum lainnya yang 

sekiranya dapat dimanfaatkan publik. Di Belanda penerapan sanksi 

																																																								
11 Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: 
Djambatan, 2001), hlm.7. 
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pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai alternatif kepada seseorang yang 

melanggar norma hukum kategori kejahatan ringan dengan ancaman 

pidana penjara ringan. Pada dasarnya secara garis besar konsep pidana 

kerja sosial di negara-negara maju sama, spirit penjatuhan sanksi pidana 

kerja sosial adalah timbulnya rasa malu dan adanya manfaat yang 

dirasakan masyarakat, sebagai contoh Carlos Teves seorang pesepak bola 

dari klub ternama Manchester City pernah dijatuhi sanksi pidana sosial 

karena melanggar ketentuan berlalu lintas dinegaranya, sebagai seorang 

kaya raya dan public figure pada saat menjalankan pidana kerja sosial 

seperti menyapu jalan, merapikan taman kota pasti manfaatnya dirasakan 

masyarakat serta di sisi lain merasakan malu pasti ada dalam diri 

terpidana tersebut. Sense of justice yang dirasakan masyarakat akan 

timbul serta perasaan malu tersebut akan menimbulkan penjeraan 

sehingga tujuan dari pidana kerja sosial tercapai 

 

E. Definisi Operasional 

1. Gagasan  

Gagasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah opini penulis 

terkait sanksi pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan yang dalam 

penjelasan dijabarkan dalam pokok pembahasan. 
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2. Model 

Mengacu pada pengertian “model” berdasarkan KBBI Daring yaitu 

pola dari sesuatu yang akan dihasilkan.12 Sehingga dalam hal ini model 

diinterpretasikan sebagai posisi pemidanaan dengan pola Pidana Kerja 

Sosial sebagai pidana pokok atau tambahan. 

3. Format 

Mengacu pada pengertian “format” berdasarkan KBBI Daring yaitu 

diartikan sebagai: bentuk dan ukuran.13 Sehingga format yang 

dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bentuk atau wujud terkait 

teknis dari pelaksanaan kegiatan Pidana Kerja Sosial tersebut.  

4. Pidana Kerja Sosial 

Pidana Kerja Sosial atau sering disingkat PKS atau dalam bahasa 

Inggris disebut sebagai Community Service Order (CSO) merupakan 

bentuk sanksi pidana sebagai alternatif dari pidana perampasan 

kemerdekaan dan pidana denda. Bentuk konkrit dari pidana kerja sosial 

seperti terpidana dihukum untuk membersihkan kota (tempat umum); 

bekerja sebagai pekerja sosial seperti di panti asuhan, panti jompo; 

membersihkan menyapu jalan, mejadi tenaga kebersihan taman kota 

dan pekerjaan lain yang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan 

pelayanan masyarakat secara sosial. 

 

																																																								
12 KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/model, diakses terakhir tanggal 20 Desember 
2017 
13 KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/format, diakses terakhir tanggal 20 Desember 
2017 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Tipe penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif 

dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (statute 

approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual 

approach). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diangkat peneliti adalah: 

a. Model Pidana Kerja Sosial terhadap terpidana korupsi. 

b. Format Pidana Kerja Sosial terhadap terpidana korupsi 

3. Pendekatan Masalah 

Dalam hal penelitian yang peneliti angkat merupakan normatif, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan tersebut mengkaji norma hukum dalam bentuk 

Rancangan Undang-Undang KUHP yang mengakomodir Pidana Kerja 

Sosial sebagai pidana pokok. Berbagai pendekatan (approach) terhadap 

masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan 

lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri. 

4. Sumber Data 

Bahan hukum yang digunakan guna mendukung penelitian yang dikaji 

meliputi beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan atau aturan normatif terkodifikasi 

yang mendukung penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis ahli yang berpengaruh, 

pendapat sarjana, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, hasil simposium yang berkaitan dan mendukung 

penelitian peneliti serta mengacu pada Rancangan Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Panja 25 Juli 2016 sebagai 

ius constitutum. 

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan yang komprehensif terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, dan lain sebagainya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan, mempelajari, mengutip dan mengolah 

segala informasi atau data yang relevan terhadap karya penulis 

dengan cara studi kepustakaan. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara guna mendapatkan pandangan ahli 

mengenai apa yang dikaji peneliti yang mana terkait pidana kerja 

sosial terhadap terpidana korupsi. Adapun wawancara dilakukan 

kepada ahli hukum pidana: 
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1) Hanafi Amrani, S. H., M. H., LL.M., Ph.D. 

2) Ari Wibowo, SHI, S. H., M. H. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-

kuantitatif. Data yang diperoleh diolah dan diuraikan dalam bentuk 

deskripsi atau penjelasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

yang diangkat. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, ANALISIS 

EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA, DAN PIDANA KERJA 

SOSIAL 

 

A. Pidana Dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan 

Pidana dalam bahasa Belanda disebut straf diartikan sebagai 

“penderitaan” atau “nestapa” yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang 

terbukti bersalah melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam literasi lain 

starf diartikan sebagai “hukuman”. Menurut Moeljatno, kalau starf 

diartikan “hukuman”, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai 

“hukuman hukuman”.1 

 Penggunaan istilah “hukuman” dirasa kurang tepat karena 

merupakan istilah yang sangat umum atau general. Tidak menutup 

kemungkinan perluasan makna hukuman sangat luas karena berkonotasi 

tidak hanya dalam bidang hukum saja namun dengan bidang lain yang 

sangat luas seperti dalam bidang agama, sosial, pendidikan, dan lain 

sebagainya. Karena penggunaan diksi “hukuman” mempunyai arti yang 

																																																								
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, tahun 
1992), hlm. 1. 



	 17	

sangat luas maka lebih tepat menggunakan istilah “pidana” dalam domain 

hukum yang mempunyai corak dan ciri khusus. 

 Simons mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh 

undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu 

norma, yang dengan suatu putusan hakim dapat dijatuhkan bagi seseorang 

yang melanggarnya.2 

 Berdasarkan penjabaran pidana di atas, dapat ditarik poin - poin 

bahwa yang dimaksud dari pidana adalah: 

1. Pengenaan nestapa atau penderitaan kepada subjek hukum yang terbukti 

bersalah di muka persidangan; 

2. Pidana dijatuhkan oleh orang atau badan ataupun otoritas berwenang 

dalam suatu negara; 

3. Pidana dijatuhkan kepada subjek hukum yang terbukti melanggar 

ketentuan hukum pidana. 

Sedangkan pemidanaan adalah proses ataupun tata cara penjatuhan 

pidana yang telah dikenakan terhadap subjek hukum yang melanggar 

ketentuan hukum pidana. Pengertian lain dikemukakan oleh Sudarto3, 

bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana in abstracto, yaitu 

penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi atau dalam pengertian lain 

dalam tahap rancangan undang-undang, serta in concreto, yaitu pelaksanaan 

																																																								
2 Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht), 
(Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, tahun 1992), hlm. 72.  
3 Sudarto, Pemidanaan Pidana dan Tindakan, (Jakarta: BPHN, tahun 1982), hlm. 72. 
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pidana yang telah disahkan dalam tahap legislasi atau sudah dalam bentuk 

aturan atau undang-undang. 

 

2.  Fungsi Dan Tujuan Pemidanaan 

 Suatu sistem dirancang pasti memiliki fungsi dan tujuan tertentu, 

sebagaimana pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Fungsi dari 

pemidanaan antara lain: 

1. Memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi 

perbuatannya dikemudian hari; 

2. Memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat supaya 

tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana; 

3. Sebagai sistem kontrol terhadap tingkah laku yang dilakukan 

dalam bersosial atau berhubungan hukum. 

Sedangkan tujuan pemidanaan sejatinya telah dicantumkan dalam 

Rancangan Undang-Undang KUHP dalam pasal 55 (Buku ke-1, Panja 25 

Juli 2016), yaitu sebagai berikut: 

(1) Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya  tindak  pidana  dengan 

menegakkan norma hukum demi pelindungan dan 

pengayoman masyarakat;  

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang 

baik dan berguna; 
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c. menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  oleh tindak 

pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan 

rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa 

bersalah pada terpidana.  

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

 

3. Teori-Teori Dalam Pemidanaan 

Kajian ilmu hukum sejatinya sangat dinamis yang merupakan rekasi 

dari perkembangan kondisi realitas dalam masyarakat. Perkembangan 

tersebut menghasilkan teori-teori hukum mengenai pemidanaan yang 

berkembang juga. Adapun perkembangan teori-teori mengenai pemidanaan 

antara lain teori absulut (retributive), teori relative (deterrence/ utilitarian), 

teori gabungan (integrative), serta teori treatment. Setiap teori mempunyai 

latar belakang serta ciri khas tersendiri. Hal tersebut dijabarkan dalam 

pembahasan dibawah ini. 

a. Teori Absolut 

Teori ini lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana pada 

sekitar abad 18.4 Tokoh terkemuka yang mendukung teori ini antara 

lain Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert. Teori absolut juga dikenal 

																																																								
4 Eddy OS Hiariej, PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
Tahun 2014), hlm. 31 
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dengan teori pembalasan. Dikatakan sebagai teori pembalasan 

karena pendekatan atas teori ini lebih kepada keinginan (rasa puas) 

berupa balas dendam kepada pelaku tindak pidana supaya dikenakan 

sanksi pidana yang seberat-beratnya. Negara berhak menjatuhkan 

pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan 

pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.5 Pidana 

dianggap sebagai tebusan berupa penderitaan atas kejahatan atau 

pelanggaran yang dilakukan. Secara sederhana dapat diilustraikan 

apabila seseorang terbukti melakukan pembunuhan berencana maka 

orang tersebut mutlak tidak ada sanksi lain yaitu harus dihukum 

setimpal berupa pidana mati. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar 

utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, 

atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.6 

b. Teori Relative 

Tokoh penganut teori ini salah satunya adalah Plato. Teori 

relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini 

karena relasi antara tidak adilan dan pidana bukanlah hubungan 

secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan 

																																																								
5 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 
2007), hlm. 10. 
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 11. 
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yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebenaran hukum 

dan penangkal ketidak adilan.7  

Berbeda dengan pendekatan dalam teori absolut yaitu 

pembalasan, dalam teori relatif pendekatannya lebih ditekankan 

kepada lebih terwujudnya tata tertib/ ketertiban umum dalam rangka 

kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip teori ini mengajarkan 

bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus 

berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention)8 

dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, 

serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general 

prevention)9 dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti 

kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.10 

Sehingga dapat dipahami dalam teori ini, pidana bersifat 

futuristik atau lebih mempertimbangkan/ melihat aspek kedepannya 

(forward looking) dan menolak pidana mati karena dengan adanya 

pidana mati, artinya pelaku tidak diberikan kesempatan untuk 

memperbaiki prilakunya. 

 

																																																								
7 Eddy OS Hiariej, op. cit., hlm. 33. 
8 Special prevention: Penjatuhan pidana yang bertujuan supaya mencegah pelaku kejahatan dalam 
mengulangi tindak kejahatan dengan cara memperbaikinya. 
9 General prevention: Pidana yang dijatuhkan kepada orang lain bertujuan supaya memberikan efek 
jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Oleh von Feuerbach dikenal 
dengan istilah psychologischezwang atau paksaan psikologis, sehingga sanksi pidana yang 
diancaman terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga sertiap 
orang yang akan berniat berbuat jahat akan mengurunkan niatnya 
10 Mahrus Ali, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2011), hlm. 190. 
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c. Teori Gabungan 

Salah satu tokoh yang mengamini teori ini adalah Grotius. 

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 

pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relative.11  

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan repson 

terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun 

relative. 12 

Dalam teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi 

pada pembalasan perbuatan pelaku supaya memberikan efek jera, 

juga untuk melindungi masyarakat sehingga ketertiban umum 

tercapai. Selain itu teori ini juga memandang bahwa pemidanaan 

yang dilakukan diharapkan dapat merehabilitasi sifat tercela dari 

terpidana sehingga kelak dapat kembali ke dalam masyarakat.  

d. Teori Treatment 

Dalam teori ini, pemidanaan lebih dititik beratkan kepada 

pelaku kejahatan, bukan kepada apa yang dilakukan atau perbuatan 

pidananya. Teori treatment sebagai tujuan pemidanaan 

dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham 

determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai 

kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena 

																																																								
11 ibid, hlm. 191. 
12 ibid, hlm. 191-192. 
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dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan 

maupun kemasyarakatan.13  

Keistimewaan dalam teori treatment dapat dilihat dari posisi 

pelaku yang diberikan resosialisasi sehingga tujuan dari teori ini 

untuk memulihkan atau merawat perilaku yang dianggap 

menyimpang (kejahatan) dapat terobati untuk kemudian dapat 

berintegrasi kembali dalam sistem sosial (masyarakat). Oleh sebab 

itu bentuk penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini haruslah sanksi 

yang mendidik dan membawa manfaat baik secara pribadi (pelaku) 

maupun publik atau masyarakat, sanksi yang dimaksud harus 

bersifat treatment. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, 

timbulnya tindak pidana merupakan manifestasi dari adanya  

disorientasi perilaku oleh sub-sistem (pelaku) dalam suatu sistem 

sosial (masyarakat). Untuk menanganinya maka dibutuhkan 

treatment atau perlakuan khusus supaya dapat sub-sistem yang 

diberi pemidanaan tersebut dapat kembali kepada sistem sosialnya 

kembali. 

 

 

 

																																																								
13 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, tahun 1992), 

hlm. 12. 
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B. Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana 

1. Pengertian Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana 

 Menurut Posner, asal mula perkembangan pendekatan ekonomi 

tentang hukum dimulai sejak 30 tahun yang lalu, pada saat analisis ekonomi 

diperkenalkan dalam membahas undang-undang anti-trust (Antitrust Law) 

di Amerika Serikat.14 

Michael Trebilcock mengemukakan bahwa analisis ekonomi positif 

bekerja dengan asumsi bahwa sebagian orang adalah pelaku rasional yang 

secara rasional mengalkulasi biaya dan benefit dari berbagai alternatif 

pilihan tindakannya, termasuk biaya dari hambatan hukum di tempat dia 

berdomisili, dan karenanya akan mengambil pilihan yang memaksialkan net 

benefit pribadi yang diharapkannya.15 Secara tidak langsung dapat dipahami 

bahwa akal rasional manusia akan mempertimbangkan antara untung rugi 

serta efisiensi dari segala sesuatu yang akan dilakukan. 

Analisis ekonomi normatif memandang bahwa sesuatu yang baik 

adalah yang memang secara ideal akan juga baik dan berlaku pada hal yang 

lain dan juga pada waktu lain, relevansinya terhadap hukum menjelaskan 

bahwa seorang hakim tidak hanya harus peduli atas putusannya di masa 

kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak putusannya di masa 

depan karena putusan pengadilan yang merupakan preseden dapat 

mempengaruhi putusan mengenai suatu peristiwa yang sama di masa yang 

																																																								
14 Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, op. cit., hlm. 27. 
15 Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, op. cit., hlm. 37. 



	 25	

akan datang.16 Artinya dalam memutuskan suatu perkara hakim harus 

mempertimbangkan tidak hanya kepada para pihak saja namun fungsi lain 

yang lebih luas. Contoh sederhananya dalam memutus kasus tindak pidana 

korupsi adalah hakim harus mempertimbangkan apakah apakah dengan 

menjatuhkan pidana berat dan merampas harta kekayaan terpidana sudah 

cukup untuk meng-cover kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak 

pidana korupsi tersebut, hakim harus mempertimbangkan juga bagaimana 

dengan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran negara yang 

dikorupsi, bagaimana dampak atas tersendatnya aliran dana yang dikorupsi, 

serta segala hal lain. Pertimbangan utama hakim idealnya harus 

mempertimbangkan aspek terhadap kesejahteraan umum, dengan demikian 

spirit penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan 

tercapai. 

Pendekatan analisi ekonomi mikro tentang hukum pidana berasal 

dari teori ekonomi mikro yaitu “the study of how scare resources are 

allocated among competing ends” (studi mengenai bagaimana sumberdaya 

yang terbatas dialokasikan antara berbagai hasil akhir yang bersaing satu 

sama lain).17 Dalam analisis ekonomi mikro dikenal tiga prinsip dasar yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu: Optimalisasi 

(maximization dan minimization), keseimbangan (equilibrium), dan 

efisiensi (efficiency). 

																																																								
16 ibid., hlm. 39. 
17 ibid., hlm. 79. 
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a. Prinsip Optimalisasi 

Prinsip optimalisasi dalam teori ekonomi mirko relevansinya 

dalam hukum adalah maksimalisasi yang mana didasarkan pada 

pilihan rasional manusia. “Man is a rational-actor-and immoral”18 

yang mampu membuat kalkulasi mengenai keuntungan dan 

kerugian (cost and benefit analysis) dari kejahatan yang (akan) 

dilakukannya. Dalam domain kejahatan white collar crime, teori ini 

menjabarkan bagaimana seseorang melakukan kejahatan dengan 

memperhitungkan suatu probabilitas antara kemungkinan aspek 

keuntungan dan kerugian dari tindak pidana yang akan atau telah 

dilakukan. Keuntungan yang dimaksud adalah hasil kejahatan dan 

kerugian dimaksud adalah kerugian meteriil dan imetriel pada 

korban kejahatannya (perorangan, korporasi atau negara), serta 

kerugian yang telah diperhitungkan karena ditangkap dan ditahan 

serta dihukum. 

b. Prinsip Keseimbangan 

Prinsip keseimbangan dalam teori analisis ekonomi mikro, 

apabila ditinjau dari domain hukum pidana, menjelaskan sejauh 

mana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 

																																																								
18 Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, 
Op. Cit., hlm. 78, yang mengutip dari pendapat Jeremy Bentham, “An Introduton to the Principles 
of Morals and Legislation” (1843). 
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apakah sudah meng-cover kerugian negara (contoh dalam hal white 

collar crime, kejahatan korporasi) ataukah perlu hakim menjatuhkan 

sanksi pidana yang beratnya setimpal atas apa yang diperbuat 

terdakwa (contoh dalam hal penganiayaan, pembunuhan). 

Manusia sebagai rational actor model (dalam analisis 

ekonomi positif) artinya secara rasional selalu mempertimbangkan 

optimalisasi dalam keuntungan dengan memperhitungkan biaya 

atau cost dan keuntungan atau benefit. Melihat aspek tersebut 

idealnya hakim yang tidak lepas juga sebagai rational actor model 

dalam membuat putusan harus mempertimbangkan cost yang dalam 

hal ini biaya negara dalam menanggung atas sanksi pidana yang 

dijatuhkan serta benefit dalam hal ini keuntungan apa yang 

didapatkan negara atas putusan yang dijatuhkan hakim tersebut. 

Sehingga dapat dipahami bahwa prinsip keseimbangan atau 

equilibrium yang dimaksud adalah sejauh mana aspek keadilan dan 

kefektifan sanksi pidana khususnya dalam kejahatan white collar 

crime diterapkan. 

c. Prinsip Efisiensi 

Prinsip terakhir dalam analisis ekonomi mikro dalam hukum 

pidana adalah efisiensi.  Prinsip ini relevan dengan pertanyaan 

apakah penjatuhan pidana penjara atau pidana denda atau pidana 
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kerja sosial19, lebih efisien atau justru pemberian kompensasi 

kepada korban kejahatan, atau pengembalian kerugian negara 

dipastikan lebih adil dibandingkan dengan menjalani hukuman 

penjara selama waktu tertentu?.20 

Prinsip ini menjabarkan bahwa putusan hakim yang 

mengadopsi teori analisis ekonomi mikro harus proporsional dan 

tepat guna. Artinya bagi pelaku putusan dapat dijadikan dasar untuk 

mengubah atau merehabilitasi prilakunya supaya dapat 

dikembalikan kepada masyarakat, serta bagi korban baik 

perorangan, komunitas/ kelompok, maupun negara putusan dapat 

menimbulkan rasa keadilan atau kepuasan.  

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori analisis ekonomi 

mikro dalam hukum pidana dapat diilustraikan dalam kasus berikut. Contoh 

dalam hal ini adalah seorang pejabat negara yang notabene seorang doctor 

dalam bidang atom dan nuklir, terbukti dalam pengadilan telah melakukan 

korupsi sehingga hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 

7 tahun serta pengembalian kerugian negara yang dikorupsi sebesar 5 miliar 

rupiah. Dalam hal ini hakim yang juga sebagai rational actor model perlu 

mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari putusannya tersebut. Dari segi 

terpidana apakah sudah cukup untuk memberikan efek jera dan media 

																																																								
19 Dalam KUHP tidak diatur mengenai Pidana Kerja Sosial (community service order). Di beberapa 
negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Swedia, dan Singapura, pidana kerja sosial telah lama 
diberlakukan dalam sistem hukumnya. Dalam rancangan RUU KUHP saat ini telah dirumuskan 
mengenai Pidana Kerja Sosial yang dikategorikan sebagai salah satu pidana pokok yaitu dalam Pasal 
66 ayat (1) huruf e. 
20 Ibid., hlm. 81 
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rehabilitasi supaya kelak dapat dikembalikan ke masyarakat, kemudian dari 

segi korban dalam hal ini negara (rakyat) apakah sudah cukup puas dan 

kerugian yang ditimbulkan sudah ter-cover secara maksimal?. Aspek 

kemanfaatan yang ideal seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa tidak 

hanya pidana penjara saja yang perlu dijatuhkan (untuk penjeraan) namun 

perlu juga dijatuhkan pidana kerja sosial, dalam hal ini terpidana tersebut 

dapat diberikan kewajiban oleh negara untuk membuat proyek 

pengembangan atom dan nuklir dalam bidang kesehatan selama 3 tahun. 

Dengan hal tersebut maksimalisasi aspek kemanfaatan dapat tercapai 

dengan baik, terpidana dapat mengembangkan skill yang dimilikinya serta 

negara (rakyat) dapat menikmati hasil yang diberikan berupa perkembangan 

dalam bidang kesehatan. 

 

C. Pidana Kerja Sosial 

1. Pengertian Pidana Kerja Sosial 

Pidana Kerja Sosial adalah bentuk pidana di mana pidana tersebut 

dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial 

yang ditentukan.21 Pidana Kerja Sosial (PKS) atau dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan community service order (CSO) sudah lama diberlakukan di 

beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, Swiss, dan 

Belanda. Sebagai contoh di Belanda, format atau bentuk kerja sosial yang 

																																																								
21 Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit., hlm. 7. 
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diberlakukan di sana adalah terpidana diberikan kewajiban untuk 

membersihkan taman kota, bekerja di panti asuhan, panti jompo, menjadi 

pelayan di rumah sakit, dan lain-lain yang mana pekerjaan yang dimaksud 

bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial masyarakat.  Hal ini 

dimaksudkan supaya terpidana mengerti bahwa tindakan yang dilakukan 

(kejahatan) mengganggu sistem sosial dan ketertiban umum serta 

menimbulkan rasa jera dari aspek psikologi terpidana, sehingga secara tidak 

langsung juga merehabilitasi sikap batin pola berpikir terpidana. 

2. Tujuan Pidana Kerja Sosial 

 Masih menjadi perdebatan sebenarnya apakah yang menjadi tujuan 

dari penegakan hukum pidana di Indonesia, apakah untuk menciptakan 

ketertiban umum, keteraturan dan keamanan? Atau untuk menekankan efek 

jera kepada pelaku? Ataukah demi tegaknya aturan hukum suatu negara? 

Perdebatan tersebut muncul karena melihat akhir dari sistem peradilan di 

Indonesia. Sebagai contoh: seorang diadili karena telah melakukan 

penganiayaan, pada saat putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 

penjara. Kemudian keluarga korban masih kurang merasa puas dengan 

putusan hakim tersebut dikarenakan selain anggota keluarganya mengalami 

kerugian materiil akibat kejahatan yang dilakukan pelaku juga mereka 

menganggap bahwa tindakan yang dilakukan pelaku telah mencemari nama 

baik korban dan martabat keluarga korban. Contoh ketidak puasan atas 

putusan pengadilan sudah banyak terjadi di Indonesia, mereka 

menginginkan supaya pelaku dihukum yang sangat berat. Secara tidak 
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langsung dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan bagi beberapa orang 

(berdasarkan sudut pandang korban tersebut) adalah untuk penjeraan 

terhadap pelaku. Sejatinya ketika hakim sudah menjatuhkan putusan dan 

sudah bersifat inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) para pihak 

harus menaati dan menghormati putusan tersebut.  

 Hal tersebut kemudian memunculkan ide penegakan hukum dengan 

pendekatan restorative justice. Konsep pendekatan restorative justice 

merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi 

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta 

korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang 

berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk 

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil 

dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.22  

 Begitu halnya dengan Pidana Kerja Sosial, sejatinya tujuan dari 

penerapan sanksi pidana berupa Pidana Kerja Sosial erat kaitannya dengan 

spirit restorative justice. Perkembangan pemikiran hukum pidana menuntut 

adanya keadilan yang direstorasi (restorarive), artinya keadilan tersebut 

tidak hanya menitik beratkan pada korban namun juga kepada pelaku. PKS 

sebagai konsep pidana yang baru diadopsi dalam sistem hukum di 

Indonesia23 mempunyai tujuan antara lain: 

																																																								
22 Hukum Online, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh: Jecky 
Tengens, SH, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-
justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-, diakses terakhir tanggal 16 
Februari 2018 
23 Sebagaimana telah dirumuskan dalam RUU KUHP terbaru yang telah mengadopsi Pidana Kerja 
Sosial sebagai sanksi pidana pokok. 
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1. Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif pidana penjara untuk tindak 

pidana ringan; 

Sebagaimana telah dirumuskan dalam RUU KUHP Pasal 86 yang pada 

intinya sebagai alternatif pengganti penjara yang ancamannya dibawah 

6 bulan (pidana ringan) dan pidana denda dibawah kategori I yaitu Rp 

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain hal tersebut 

melihat Lembaga Permasyarakat di Indonesia yang mayoritas over 

capacity, PKS dapat menjadi alternatif karena pelaksanaannya diluar 

lembaga permasyarakatan. 

2. Pidana Kerja Sosial bertujuan untuk merestorasi nilai keadilan yang 

selama ini diterapkan dalam putusan hakim; 

Sebagai mana contoh yang dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, 

masih banyak pihak yang merasa bahwa putusan hakim tidak 

menimbulkan sens of justice terhadap pihak korban. Dengan pendekatan 

restorative justice, penerapan PKS tidak hanya bermanfaat bagi pelaku 

tindak pidananya saja namun juga korban bahkan masyarakat luas. Hal 

ini juga berkaitan erat dengan format dan model PKS tersebut 

diimplementasikan nantinya yang akan dijabarkan penulis dalam 

pembahasan bab selanjutnya. 

3. Pidana Kerja Sosial bertujuan supaya lebih menghemat anggaran negara 

khususnya dalam hal pelaksanaan sanksi pidana; 

Penghematan yang dimaksud erat kaitannya dengan teori analysis 

ekonomi mikro dalam hukum pidana. Sebagai contoh dengan semakin 
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banyaknya terdakwa yang dijatuhi sanksi pidana penjara berat artinya 

semakin tinggi juga negara mengalokasikan anggaran untuk 

menghidupi para tahanan nantinya, sedangkan dari terpidana sendiri 

kadang tidak ada kontribusi dalam bentuk materiil apapun kepada 

negara. 

 

3. Pidana Kerja Sosial Dalam Prospektif Ham (Hak Asasi Manusia) 

 Pembahasan terkait pemidanaan erat kaitannya juga dengan Hak 

Asasi Manusia. Istilah HAM bermula dari Barat yang dikenal dengan right 

of man untuk menggantikan natural right (J. Locke). Karena right of man 

tidak mencakup right of woman maka oleh Eleanor Roosevelt diganti oleh 

istilah Human Right (Gazali, 2004). Hak asasi manusia tersebut antara lain 

meliputi hak untuk hidup, hak milik, serta hak kemerdekaan atau kebebasan.  

 Dalam Konstusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang mana sebagai norma dasar serta sebagai hukum 

tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, diakui konsepsi mengenai HAM. 

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J menjamin hak asasi warga negara dan 

penduduk Indonesia. Dalam hal kaitannya dengan Pidana Kerja Sosial 

singgungannya lebih kepada hak kemerdekaan atau kebebasan atas 

pengekangan. Banyak pendapat mengutarakan bahwa pidana kerja sosial 

kental dengan pola pidana kerja paksa yang pernah diterapakan pada zaman 

kolonial sehingga bertentangan dengan Konstitusi kita. Hemat pemikiran 

penulis, penerapan community service order sejatinya tidak bertentangan 
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dengan Konstitusi kita, karena analogi PKS atau CSO tersebut berbeda 

dengan konsep kerja paksa pada masa kolonial. Kerja paksa pada saat itu 

seseorang dengan cara dipaksa dan disiksa supaya melakukan suatu 

pekerjaan demi kepentingan kolonial seperti misalnya membangun 

jembatan, membuka akses jalan, membuat rel kereta api, dan lain-lain. 

Orang yang melaksanakan kerja paksa tersebut tidak diberi upah, logistik, 

jaminan kesehatan dan keselamatan, bahkan dibiarkan hingga meninggal 

dunia.  

Meninjau dari segi Hak Asasi Manusia pada dasarnya, PKS nantinya sangat 

relevan dan tidak bertentangan dengan Konstirusi karena dalam Konstitusi 

Negara Republik Indonesia, Pasal 28J menjelaskan bahwa pelaksanaan Hak 

Asasi Manusia harus tunduk pada pembatasan sesuai dengan beberapa 

pertimbangan seperti moral, nilai sosial dan budaya, keamanan dan 

ketertiban serta kemaslahatan bersama. Bahkan pelaksanaan Pidana Kerja 

Sosial dengan spirit Restorative Justice justru sangat memperhatikan hak 

asasi manusia dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang bermartabat 

dalam masyarakat. 

Pidana Kerja Sosial sangat tidak elegan apabila dianalogikan dengan 

kerja paksa di masa kolonial, karena hal ini akan berkaitan erat dengan 

format dan model terkati CSO maka pembahasan lebih lanjut akan penulis 

jabarkan dalam pembahasan bab selanjutnya. 

  

4. Pidana Kerja Sosial Dalam Prospektif Filosofis  
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 Pidana Kerja Sosial dalam pendekatan filosofis lebih memandang 

bahwa PKS sebagai sanksi pidana terhadap perkembanganya dari waktu ke 

waktu. Pada dasarnya pembahasan melalui prospektif filosofis ini hampir 

sama dengan pembahasan dari sudut pandang sejarah, yang mebedakan 

dalam sudut pandang sejarah penekanannya lebih kepada fakta kejadian 

(sejarah) yang terjadi terhadap sanksi PKS dari waktu ke waktu, namun 

dalam hal filosofis aspek filsafat sangat kental dari terbentuknya sanksi 

Pidana Kerja Sosial tersebut. 

 Secara filsafat, lahirnya sanksi Pidana Kerja Sosial tidak terlepas 

dari alasan bahwa pidana penjara saat ini yang berlaku sudah dianggap tidak 

efektif lagi, sehingga dianggap perlu adanya alternatif penggangti atau 

tambahan terhadap sanksi pidana. Pidana penjara dianggap tidak efektif 

karena ada beberapa faktor diantaranya: dengan pidana badan artinya 

negara secara tidak langsung mendapat imbas sanksi yaitu pemborosan 

anggaran negara karena menanggung biaya hidup para tahanan. Semakin 

tinggi dan semakin banyak hakim menjatuhkan pidana penjara, artinya 

negara harus siap menanggung biaya lebih untuk hal tersebut.; Beberapa 

pendapat mengatakan lembaga permasyarakatan yang idealnya sebagai 

tempat rehabilitasi para tahanan namun digunakan sebagai tempat 

perkuliahan para tanahan untuk menambah skill-nya, ex: seseorang yang 

ditahanan karena kasus pencurian motor diberikan ruang tahanan bersama 

tahanan kasus pencurian mobil, karena dalam sehari penuh dan dalam waktu 

lama mereka bersama-sama tidak menutup kemungkinan para tahanan 
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saling berbagi skill dan pengalaman terhadap kejahatan yang dilakukan. 

Sehingga seorang tahanan yang dahulunya hanya mempunyai kemampuan 

mencuri motor, setelah masa penahanan habis ada potensi ketika niat 

jahatnya kembali kemudian mencuri mobil bahkan lebih dari itu.; Kemudian 

permasalahan klasik di Indonesia terkait pemidanaan adalah fenomena over 

capacity lembaga permasyarakatan. Nampaknya ancaman pidana dan 

putusan hakim pidana maksimal belum dapat menjadikan suatu warning 

ataupun ancaman terhadap niat para pelaku kejahatan untuk 

mengurungkannya. Semakin tahun semakin meningkat angka penghuli 

lembaga permasyarakatan, artinya angka kejahatan semakin tinggi. Rasio 

angka narapidana yang keluar (selesai menjalankan pidana penjara) di lapas  

lebih tinggi daripada narapidana yang masuk (akan menjalani pidana 

penjara). Dari beberapa hal diatas, sangat tepat apabila Pidana Kerja Sosial 

atau Community Service Order diterapkan di Indonesia. 

 

5. Pidana Kerja Sosial Dalam Prospektif Sosiologis 

 Pidana Kerja Sosial dalam prospektif sosiologis titik tekannya lebih 

kepada pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Artinya dalam 

prospektif ini dapat menjawab bagaimana sudut pandang serta respon 

masyarakat terhadap sanksi Pidana Kerja Sosial.  

 Dalam domain sosilogis, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

menjadi acuan utama. Fenomena yang timbul saat ini, masih banyak 

masyarakat yang merasa kurang puas kepada putusan pengadilan. Ketida 
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puasan tersebut timbul atas reaksi kurangnya sens of justice dalam 

masyarakat. Padahal idealnya putusan yang baik itu dapat mengakomodir 

kepentingan para pihak serta masyarakat pada umumnya.  

Pidana Kerja Sosial dapat menjadi terobosan terbaru untuk 

mengatasi gejolak masyarakat dan mengembalikan sens of justice terhadap 

permasalahan ketidak puasan atas putusan hakim tersebut. Dalam teori 

sosilogi hukum, hukum yang ideal adalah yang bersumber dari nilai-nilai 

yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Penerapan Pidana Kerja Sosial 

atau Community Service Order sejatinya mengedepankan spirit restorative 

justice, artinya secara tidak langsung pemidanaan dalam model ini 

merangsang kepuasan atas rasa keadilan dalam masyarakat.  

Penerapan sanksi PKS sejatinya tidak hanya sebagai efek jera 

berupa rasa malu atau rangsangan sikologis bagi pelaku kejahatan namun 

juga bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh terpidana yang dikenakan 

sanksi PKS diberikan tugas sebagai pekerja taman kota serta kebersihan 

kota, selain rasa malu yang dirasakan terpidana, juga pekerjaan tersebut 

bermanfaat bagi masyarakat karena kota atau lingkungan tempat tinggalnya 

menjadi tertata dan bersih.  
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D. Pidana Kerja Sosial Dalam Prospektif Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

 Dalam domain Hukum Pidana Islam (HPI) sering disebut dua istilah 

yaitu jinayat dan jarimah. Secara garis besar kedua istilah tersebut 

mempunyai arti yang hampir sama.  Dalam artikel-artikel ilmiah mengenai 

Hukum Pidana Islam, banyak fuqoha’ sering menggunakan kata jinayah 

dengan maksud jarimah.   

Jinayat merupakan bentuk jamak dari jinayah secara etimologis 

diartikan sebagai perbuatan dosa; perbuatan salah; kejahatan. Sedangkan 

secara terminologi, para fuqoha’ mengartikan jinayat sebagai perbuatan 

yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya; sebagian 

fuqoha’ juga mengatakan jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh syara’ mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, 

pelukaa, pemukulan dan penjerumusan.24 Sehingga dapat dipajami bahwa 

jinayat ialah segala hal yang dilarang oleh syara’ baik yang berkaitan 

dengan jiwa, harta ataupun yang lainnya.  

Istilah lain dari jinayat adalah jarimah yang berarti segala larangan 

yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (had) atau yang 

tidak ditentukan.25 Pengertian dari larangan yang dimaksud adalah segala 

perbuatan baik aktif maupun pasif (tidak melakukan tindakan yang 

																																																								
24 Marsum, Jinayat (Hukum – Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, tahun 1984), hlm. 1. 
25 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka 
Setia, tahun 2013), hlm. 17. 
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diperintahkan) dalam kaidah hukum Islam. Dalam konteks ini dapat 

dipahami bahwa pengertian jinayat dan jarimah sangat identic karena sama-

sama merujuk pada tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum. 

Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, 

pemerkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan 

sebagainya. Segala hal diatas disebut sebagai jarimah kemudian dirangkai 

dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti jarimah pencurian, 

jarimah pembunuhan, jarimah pemerkosaan, jarimah politik.26 Penggunaan 

kata jarimah lebih identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau 

pelanggaran. Sehingga istilah jarimah secara harfiah dapat diartikan sebagai 

perbuatan pidana atau delik (dalam sudut pandang hukum positif). 

Pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu 

ditujukan bagi segala sesuatu yang bersankut paut dengan kejahatan 

manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.  

2. Tujuan Hukum Pidana Islam 

 Hukum Pidana Islam secara esensial merupakan parsial dari hukum 

Islam sehingga kaidah dan tujuannya tidak terlepas dari tujuan penegakan 

hukum Islam. Secara garis besar konsepsi hukum Islam bertujuan guna 

mewujudkan kemaslahatan dalam segala bidang pada umat atau 

masyarakat. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu 

yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, 

																																																								
26 ibid., hlm. 20. 
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bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan 

kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam.27 

Wasit Aulawi berpendapat bahwa penegakan hukum pidana Islam 

mempunyai tiga dimensional yang bergerak secara bergradasi dari nilai 

yang paling abstrak hingga yang nilai yang paling kongkret. 

Dimensi pertama, nilai fundamental (fundamental values) adalah 

maqashid as-syari’at, yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan 

dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya.28 Nilai-

nilai dasar tersebut apabila diproyeksikan dalam konsep hak-hak dasar 

manusia sangat identik dengan konsepsi HAM karena dalam dimensi 

pertama, nilai-nilai yang dijabarkan mencakup nilai-nilai hak dasar manusia 

yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, serta lainnya. 

Tujuan dalam dimensi ini harus diwujudkan dengan landasan atau 

berpedoman pada kaidah-kaidah Islam. 

Dimensi kedua, nilai instrumental (instrumental values). Makna 

nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang 

pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam in 

abstracto menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam in concreto. 

Proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam ke dalam seluruh 

kehidupan bermasyarakat.29 

																																																								
27 Ibid., hlm.23. 
28 Ibid., hlm.24. 
29 ibid., hlm. 24. 
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Dimensi ketiga, nilai praksis. Prakris merupakan wujud yang paling 

konkret dari hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku, dan tingkah setiap 

muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam pengamalan dimensi ini, 

nilai-nilai tersebut terproyeksi secata in concreto atau nyata dalam tingkah 

laku sehari-hari. Disini dapat diuji pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamenatal ke 

dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praksis yang terwujud secara 

konsekuen dan konsisten atau sebaliknya, jika terjadi penyimpangan dan 

penyelewengan.30 

 Penjabaran lebih jelas tentang tujuan hukum pidana Islam di 

kemukakan oleh Abdul Qadir ‘Audah dalam beberapa pemikirannya, baik 

dalam buku At-Tasyri Al-Jina’I Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad’I 

serta buku lain karya beliau. Dalam pemikirannya hukum pidana islam 

secara garis besar mempunyai dua tujuan besar. 

 Pertama, hukuman dan jarimah pada dasarnya ditetapkan untuk 

mencapai kemaslahatan masyarakat.31 Kemaslahatan mempunyai 

pengertian yang sangat luas, namun dalam konteks penegakan hukum 

pidana Islam yaitu dapat diartikan untuk menjaga kemanan32 dan ketertiban 

umum untuk mencapai keadilan bermartabat. Hukuman, meskipun pada 

prinsipnya merupakan suatu mafsadah (kerusakan) ditetapkan karena dapat 

																																																								
30 ibid., hlm. 24. 
31 ibid., hlm. 25. 
32 Menjamin keamanan dari kelima kebutuhan hidup primer atau disebut dharuriyat, yaitu segala 
hal yang harus terpenuhi dalam hidup manusia baik secara ukhrawiyah maupun dunawiyah, hal 
teresebut meliputi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, serta harta. 
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mendatangkan maslahah (kemaslahatan) dalam masyarakat. Sedangkan 

jarimah dinyatakan “terlarang” bukan karena dapat menimbulkan 

maslahah, melainkan apabila dibiarkan atau dilakukan akan manimbulkan 

mafsadah dalam hal ini kegaduhan umum atau bencana dalam masyarakat. 

 Kedua, karena pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun 

melalui syariat Islam adalah bangunan masyarakat yang bersendikan budi 

pekerti yang luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi.33 Moralitas dalam 

masyarkat menjadi sendi terpenting dalam pembangunan etika yang baik. 

Hal tersebut tidak dapat lepas dari syariat Islam sebagai kaidah utama dalam 

menjaga moralitas. 

 Eksistensi hukum pidana Islam sebagai media untuk menjaga moral 

dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak terutama 

terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan kaidah Islam. Korelasinya 

dalam hal ini supaya keamanan, ketertiban, dan akhlaqul karimah dalam 

masyarakat tetap terjaga. Sehingga dapat dipahami bersama bahwa secara 

garis besar tujuan penegakan hukum pidana Islam adalah mengakomodir 

kebutuhan masyarakat atas rasa aman, nyaman, terhindar dari kejahatan, 

terjaminnya kebutuhan hidup serta hak-haknya dan kemaslahatan bersama, 

ketenteraman serta kedamaian dalam lingkungan masyarakat. 

 

 

																																																								
33 ibid., hlm. 25. 
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3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Tujuannya 

 Dalam hukum pidana Islam istilah sanksi pidana atau hukuman 

biasa dikenal dengan ‘uqubah yang merupakan bentuk jamak dari kata 

tunggal ‘iqab. Menurut istilah para fuqaha’, ’uqubah (hukuman) itu adalah 

pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas 

pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).34 Menurut 

Abdul Qadir Audah, ‘uqubah adalah pembalasan atas pelanggaran perintah 

syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.  

 ‘Uqubah berdasarkan segi tinjauannya dapat dibagi menjadi 

beberapa golongan. Pertama, penggolongan ini berdasarkan kaitan atau 

hubungan antara sanksi satu dengan lainnya, antara lain: 

a. Hukuman Pokok (عقوبةأصلیة), ‘uqubah ashliyah sebagai contoh 

hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan serta potong tangan untuk 

jarimah pencurian; 

b. Hukuman Pengganti (عقوبةبدلیة), ‘uqubah badaliyah yaitu sebagai 

pengganti atas hukuman pokok, sebagai contoh seorang pembunuh yang 

seharusnya dikenakan hukum pokok berupa qisas namun kemudian oleh 

ahli waris korban diberi ampunan maka hukumannya diturunkan 

menjadi membayar diyat (ganti rugi); 

c. Hukuman Tambahan (عقوبةتبعیة), ‘uqubah taba’iyah dalam hal ini 

hukuman berupa tambahan dari hukuman pokok, sebagai contoh: 

																																																								
34 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
tahun 2006), hlm. 49. 
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larangan menerima harta waris bagi orang yang melakukan 

pembunuhan terhadap keluarganya, hal ini tentunya tidak berdiri sendiri 

sebagai suatu hukuman namun sebagai tambahan dari hukum qisas atau 

diyat. 

d. Hukuman Pelengkap (عقوبةتكمیلیة), ‘uqubah takmiliyyah dalam hal ini 

hukuman berupa pelengkap dari hukuman pokok melalui pertimbangan 

(putusan) hakim, sebagai contoh mengalungkan tangan yang dipotong 

pada leher pelaku pencuri. 

Kedua, ditinjau dari objek dilakukannya hukuman, yaitu antara lain: 

a. Hukuman Jiwa, sebagai contoh hukuman mati bagi pembunuh; 

b. Hukuman Badan, sebagai contoh potong tangan bagi pencuri, cambuk, 

dan lain-lain; 

c. Hukuman Harta, dalam hal ini adalah pembayaran diyat; 

d. Hukuman Kemerdekaan, sebagai contoh pemenjaraan, pengasingan dari 

kelompoknya. 

Ketiga, ditinjau dari jenis jarimah yang dilakukan: 

a. Hukuman Hudud  

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, 

bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan oleh Nabi 

dalam Hadist.35 Adapun perbuatan yang termasuk dalam jarimah hudud 

meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh berbuat zina), minum khamr 

																																																								
35 M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam,  



	 45	

(meminum minuman keras), perampokan, pencurian, pemberontakan, 

serta murtad. 

b. Hukuman Qisas - Diyat 

Abdul Qadir Audah mendefinisikan qisas sebagai keseimbangan atau 

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang 

seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.36 Dalam pengertian lain 

qisas juga didefinisikan sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan 

(pidana) yang telah dilakukan. Kata qisas dalam hadist disebut dengan 

kata qawad, maksudnya adalah semisal, seumpama (al-mumatsilah). 

Adapun maksud yang dikehendaki syara’ adalah kesamaan akibat yang 

ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan 

atau penganiayaan terhadap korban.37  

Qisas dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang mana objeknya 

merupakan jiwa atau fisik (anggota badan) yang dilakukan secara 

sengaja. Sehingga dalam konteks tersebut, jarimah ini dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu, penganiayaan yang dilakukan dengan cara sengaja baik 

mengakibatkan cacat ataupun tidak cacat, serta pembunuhan yang 

dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian atau 

hilangnya nyawa orang lain. Qisas dalam Al – Qur’an terdapat dalam 

Surat Al Baqarah Ayat 178-179 yang artinya: 

178. Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
melaksanakan qishaash berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya 

																																																								
36 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, op.cit., hlm. 577. 
37 ibid, hlm. 577. 
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dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi, 
barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah 
(yang mema'afkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan 
membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang 
demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu. 
Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan 
mendapat siksa yang sangat pedih. 
179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, 
wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. 

c. Hukuman Ta’zir 

Ta’zir merupakan jarimah yang hukumannya diserahkan kepada 

penguasa (negara), dalam hal ini adalah lembaga Peradilan. Dalam 

lembaga Peradian hakim merupakan orang yang diberikan amanah 

untuk menetapkan sanksi pidana bagi seseorang.  

 Pada hakikatnya pengancaman pidana dengan sanksi pidana dalam 

rangka menjamin 3 (tiga) kebutuhan fundamental manusia, kebutuhan 

primer (dharuriyat)38, kebutuhan sekunder (hajiyat) atau kemudahan, 

kebutuhan tersier (tahsiniyat) atau keindahan.  

4. Pidana Kerja Sosial Dalam Prospektif Hukum Islam 

 Di Indonesia, pidana penjara merupakan pidana pokok yang selalu 

menjadi andalan dan dominan. Dari sekian banyak aturan hukum yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Pidana, sanksi pidananya pasti tidak 

lepas dari pidana penjara. Hal ini yang dikemudian hari menimbulkan 

permasalahan baru. Salah satunya adalah overcapacity di dalam penjara.  

																																																								
38 Meliputi: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan 
kehormatan, dan melindungi harta benda. 
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 Penulis menganggap bahwa pidana penjara saat ini dirasa masih 

kurang efektif khususnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Terbukti 

dari tahun ke tahun belum dapat meredam angka korupsi dan menjadikan 

Indonesia menjadi negara dengan index korupsi dengan kategori bersih.  

 Terobosan sanksi pidana kerja sosial seharusnya dapat menjadi 

jawaban yang relevan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam aspek hukum 

Islam, selain secara efektif dapat merehabilitasi pola perilaku menyimpang 

dari pelaku, juga dapat menimbulkan kemaslahatan dalam masyarakat. 

Karena pada dasarnya konsepsi pemidanaan dalam Islam tidak hanya 

mengakomodir para pihak saja antara pelaku dengan korban, namun juga 

pihak ketiga seperti masyarakat. Contoh dalam hal pencuri dalam sistem 

pidana Islam, diberi sanksi potong tangan, dikarenakan Islam tidak hanya 

ingin melindungi hak korban saja namun juga masyarakat luas bahkan 

pelaku, dengan adanya potong tangan tersebut akan menjadikan pelajaran 

hidup yang tak terlupakan bagi pelaku untuk tidak mengulangi 

perbuatannya lagi bahkan dapat mengedukasi kepada orang lain bahwa 

akibat dan hasil yang dikerjakan dari pencurian tidak sebanding dengan apa 

yang didapatkannya (potong tangan). Aspek kemaslahatan ini sangat 

penting mengingat dengan adanya pidana kerja sosial, pelaku akan 

merasakan efek jera berupa malu dan masyarakat akan merasakan bahwa 

sanksi yang sedang dilakukan pelaku tersebut (misal, menjadi petugas 

kebersihan kota) akan bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Model Yang Ideal Terkait Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Pidana Kerja Sosial atau Community Service Order (CSO) dalam 

perkembangan hukum pidana sekarang ini telah menjadi tren ataupun 

kecenderungan dalam negara-negara maju sebagai solusi atau terobosan 

alternatif lain pidana perampasan kemerdekaan atau penjara. Di Indonesia 

penjatuhan sanksi pidana kerja sosial masih dalam berupa rancangan yang 

dituangkan dalam RUU KUHP 2016 Pasal 88.  

Langkah rencana penerapan pidana kerja sosial tersebut merupakan 

bentuk konkret atas perkembangan pemikiran serta politik hukum pidana di 

Indonesia. Hal ini dapat menjadi terobosan atau alternatif dari pidana 

perampasan kemerdekaan. Lembaga permasyarakatan yang telah 

overcapacity serta besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk 

melaksanakan pemidanaan saat ini salah contoh beberapa faktor pendorong 

mengapa pidana kerja sosial diakomodasi dalam RUU KUHP. Selain itu 

semakin tinggi putusan yang dijatuhkan tidak menjadikan jaminan akan 

menekan angka tindak pidana yang akan timbul dikemudian hari khususnya 

dalam pembahasan ini adalah tindak pidana korupsi.  

Di Indonesia tindak pidana korupsi seakan sudah menjadi budaya 

yang mengakar atau turun temurun. Meskipun sudah ada aturan hukum 

yang jelas untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, namun korupsi 
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sejak zaman orde baru hingga saat ini eksistensinya masih tetap ada bahkan 

pola kejahatannya semakin bervariasi seakan para pelaku berupaya untuk 

mengelabuhi hukum dan para aparat penegak hukum.  

Hampir setiap hari di media cetak maupun elektronik ramai 

diberitakan elite politik negara kita tersangkut kasus korupsi. Baik dari 

kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif di tingkat daerah maupun 

pusat, bahkan dari pihak swasta sekalipun. Putusan yang dijatuhkan hakim 

untuk kasus-kasus tersebut pun tiap tahun cenderung semakin tinggi. Fakta 

tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi putusan tidak menjamin 

turunnya tindak pidana yang akan timbul dikemudian hari.  

Hal tersebut membuktikan bahwa korupsi telah menjadi ancaman 

serius dalam suatu sistem atau tatanan khususnya dalam suatu negara. 

Masalah korupsi sangat rentan terutama dalam negara berkembang seperti 

Indonesia. Dampak yang timbul dari korupsi sangat masif, artinya mungkin 

bisa saja secara langsung tidak dapat dilihat namun potensi yang 

ditimbulkan merupakan suatu ancaman yang serius bagi suatu negara. 

Sehingga hal ini melatar belakangi mengapa tindak pidana korupsi 

tergolong sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. 

Tingginya angka korupsi di suatu negara sejatinya dapat menjadi 

indikator seberapa efektif sistem hukum suatu negara tersebut dalam 

menanganinya, disisi lain juga dapat menjadi sinyal bahwa efek jera yang 

dijatuhkan dalam pemidanaan para pelaku tersebut dianggap kurang. 

Artinya perlu adanya terobosan terbaru dalam pemidanaan terhadap para 
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pelaku korupsi yang lebih efektif dan efisien. Sehingga muncul gagasan 

penulis mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Sudarto 

terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP. Yakni alasan 

sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik) :1 

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah 

merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan 

simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka. 

2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka 

sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang 

sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini. 

3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan 

masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem 

kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan 

kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa 

KUHP untuk diterapkan di Indonesia. 

Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya 

memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari 

nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan 

pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang 

																																																								
1 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, tahun 1983), hlm. 
66. 
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kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi 

kepada kebijakan.2 

Menurut Barda Nawawi, pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi 

dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-

politik, sosio filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan 

hukum di Indonesia.3 

Pidana kerja sosial (dalam konteks pemidanaan bagi pelaku korupsi) 

sebagai alternatif pemidanaan lebih ideal diposisikan sebagai pidana 

tambahan yang mana tidak mengesampingkan pidana pokoknya berupa 

perampasan kemerdekaan atau pidana penjara serta perampasan 

(pemiskinan) aset terpidana. Pidana kerja sosial apabila diformulasikan 

sebagai pidana tambahan dari pidana pokok merupakan model yang ideal 

dan efektif untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia serta 

merehabilitasi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Melihat dari namanya, 

sudah nyata bahwa pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana 

pokok yang dijatuhkan, artinya pidana tambahan tidak dapat berdiri 

sendiri.4 Dalam teorinya, pidana tambahan bersifat fakultatif yang berarti 

dapat dijatuhkan namun tidak harus hal ini bergantung pada pertimbangan 

hakim apakah perlu diberikan pidana tambahan atau tidak. Namun khusus 

																																																								
2 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, tahun 2002), hlm. 30. 
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
tahun 2002), hlm. 27. 
4 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2017), hlm. 199. 
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dalam konteks pidana kerja sosial terhadap pelaku korupsi, idealnya pidana 

pokok dan tambahan berupa kerja sosial tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan khusus supaya tuntutan pidana 

serta penjatuhan sanksinya dapat maksimal. 

Pidana kerja sosial sejatinya dapat diposisikan sebagai pidana pokok 

serta pidana tambahan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 2016, 

Pasal 88 disebutkan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bahwa 

pidana kerja sosial (community service order) sebagai berikut: 

(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan 

pidana tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara atau pidana 

denda tidak lebih dari Kategori I. 

(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;  

c. persetujuan terdakwa  sesudah  dijelaskan  mengenai 

tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan 

pidana kerja sosial; 
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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 lama: 

a. dua  ratus  empat puluh jam bagi terdakwa yang 

berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih;  dan 

b.  seratus  dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) tahun.  

(5)  Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling singkat 7 (tujuh) jam. 

(6)  Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan 

kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya 

dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. 

(7)  Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian 

kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan 

yang sah maka terpidana diperintahkan: 

a.  mengulangi  seluruh atau sebagian pidana kerja 

sosial tersebut;  

b. menjalani seluruh  atau  sebagian pidana penjara 

yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau 
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c.  membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana denda 

yang diganti dengan pidana kerja sosial atau 

menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana 

denda yang tidak dibayar. 

Pada RUU KUHP 2016 di atas, pidana kerja sosial (community 

service order) dalam konteks penerapannya terhadap ancaman pasal dalam 

undang-undang tindak pidana korupsi berpotensi dapat diposisikan sebagai 

pidana pokok. Menurut penulis hal ini kurang ideal dengan beberapa 

pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ini. Pidana perampasan 

kemerdekaan, perampasan serta pemiskinan aset pelaku tindak pidana 

korupsi dipandang masih mempunyai fungsi yang efektif. Masyarakat 

masih masih memandang pidana penjara mempunyai fungsi yang efektif 

untuk menjerakan, hal ini dapat diindikasikan dari bila mana terpidana 

korupsi divonis ringan bahkan bebas, maka akan timbul reaksi atau gejolak 

dalam masyarakt.5 Pidana penjara diakui sebagai sanksi yang layak 

diterapkan pada tindak pidana tertentu dan pelanggaran tertentu. Hal 

tersebut dituangkan dalam pertimbangan resolusi kedelapan kongres PBB 

keenam mengenai “Alternatives to Imprisonment”. Di dalam pertimbangan 

kesepuluh tentang “Development of measures for the social resettlement to 

																																																								
5 Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, https://nasional.tempo.co/read/604784/netizen-protes-
vonis-ringan-atut,  
5 Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, 
https://www.kaskus.co.id/thread/5404f60aa2cb17cd1d8b4569/sapi-protes-part-2-vonis-atut-lebih-
ringan-daripada-lhi-keadilan-ini-milik-siapa/ (Dalam perkara Ratu Atut, masyarakat mengecam atas 
proses peradilan yang dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya pidana penjara masih 
mempunyai efektifitas dalam proses penjeraan pelaku tipikor, terutama bila dikaitkan dalam konteks 
restorative justice. Masyarakat akan merasa puas apabila hukuman penjara yang dijatuhkan kepada 
koruptor proporsional.) 
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imprisonment” yang menyebutkan akan kepentingan pengembangan 

beberapa alternatif dari sanksi pidana penjara, dan diakui juga bahwa pidana 

penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan.6 Namun dalam 

pembahasan ini titik tekan efektivitasnya lebih kepada pidana penjara atau 

perampasan kemerdekaan dengan pidana kerja sosial.  Efektifitas pidana 

perampasan kemerdekaan serta pemiskinan aset terhadap koruptor akan 

lebih maksimal bila di gabungkan dengan pidana berupa kerja sosial 

(community service order).  

Korelasi antara efektifitas pidana perampasan kemerdekaan dan 

pemiskinan aset terhadap koruptor dengan pidana kerja sosial (community 

service order) dapat dijabarkan lebih jelas dengan menggunakan pisau 

analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana. Dalam analisis ekonomi 

mikro tentang hukum pidana didasarkan pada 3 prinsip dasar yaitu 

optimalisasi (maximalization dan minimalization), keseimbangan 

(equilibrium), serta efisiensi (efficiency). Ketiga prinsip tersebut merupakan 

satu rangkaian sistem yang tidak dapat dipisahkan mengingat bahwa prinsip 

ekonomi mikro tidak dapat tercapai bila hanya dilihat dan diaplikasikan 

pada satu dimensi saja. 

Prinsip ekonomi mikro yang pertama adalah optimalisasi (dalam hal 

terkait hukum adalah maksimalisasi), hal ini didasarkan pada teori pilihan 

rasional (rational choice theory), dan dalam konteks kejahatan terutama 

																																																								
6 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara, 
(Semarang: UNDIP, tahun 2002), hlm. 43. 
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pada level white collar crime, teori ini dapat menjelaskan bahwa kejahatan 

yang dilakukan oleh korporasi atau kelas menengah telah memperhitungkan 

antara probabilitas atau kemungkinan perolehan keuntungan dan kerugian 

dari kejahatannya.7 Dalam domain tindak pidana korupsi, pelaku sebagai 

makhluk rasional telah memperhitungkan keuntungan serta kerugian dalam 

hal keuntungan adalah seberapa besar hasil atau gain yang didapatkan dari 

tindak pidana yang dilakukan, serta mempertimbangkan kerugian berupa 

probabilitas tindakannya diketahui oleh aparat penegak hukum (tertangkap) 

serta berapa lama ancaman pidana (perampasan kemerdekaan atau 

dihukum) yang didapat apabila melakukan tindakan tersebut. Dalam 

konteks pidana kerja sosial sebagai salah satu sanksi untuk mencapai 

optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap koruptor, penekanannya 

berada pada maksimalisasi terhadap penjeraan para pelaku tindak pidana 

korupsi. Dengan dijatuhkannya pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan 

bagi pelaku tindak pidana korupsi maka aspek penjeraan para pelaku akan 

optimal, penjeraan yang dimaksud adalah meskipun nantinya para pelaku 

tindak pidana korupsi bekerja langsung yang mana bersentuhan dengan 

masyarakat namun mereka merasa malu karena pekerjaannya tersebut 

dalam rangka menjalankan saksi pemidanaan atas perbuatan korupsi yang 

telah dilakukan. 

																																																								
7 Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana 
Indonesia, Op. Cit., hlm. 81 
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Prinsip yang kedua adalah keseimbangan atau equilibrium. Dengan 

prinsip ini, idealnya dapat memberikan solusi atau jawaban atas rasa 

keadilan masyarakat yang secara tidak langsung sejatinya telah terampas 

hak-haknya untuk ikut menikmati anggaran yang seharusnya terdistribusi 

dengan baik yang kemudian dikorupsi. Keseimbangan dalam aspek hukum 

lebih menitik beratkan bahwa perlukah pelaku diberi hukuman yang 

setimpal serta sudahkah para korban dalam konteks ini masyarakat 

mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana mestinya?. Tindak pidana 

korupsi dalam prinsip ini lebih dilihat dalam aspek apakah pemberian 

pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan dari pidana pokoknya akan 

lebih efektif ataukah penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan atau 

penjara yang beratkah yang lebih efektif menekan angka korupsi yang setiap 

tahun selalu meningkat. Namun demikian, penjatuhan sanksi terhadap 

kejahatan harus mempertimbangkan prinsip ekonomi mikro ketiga yaitu 

efisiensi.8  

Efisiensi yang dimaksud adalah baik bagi perbaikan pribadi pelaku 

maupun bagi korbannya apakah perorangan, kelompok atau negara. 

Contohnya, dalam tindak pidana lingkungan hidup, penerapan tanggung 

jawab (pidana) mutlak (strict-liability) diikuti dengan pidana denda 

maksimal lebih efisien dibandingkan dengan penerapan “liability based-on 

fault” dan pidana penjara selama waktu tertentu. Dari sudut analisis 

																																																								
8 Ibid., hlm. 81 
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ekonomi mikro, penerapan strict-liability lebih efisien (adil), misalnya 

dalam perkara lingkungan hidup, yaitu penjatuhan pidana tanpa pembuktian 

kesalahan terhadap suatu perusahaan produksi tekstil di mana limbah 

buangan pabrik telah mengakibatkan pencemaran terhadap perairan sawah 

penduduk karena pertama, proses peradilan tidak memerlukan waktu yang 

lama; kedua, pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 

denda maksimal ditambah dengan nilai kerugian materiel dan imaterial pada 

korban penduduk sekitar pabrik, dan ketiga, organisasi perusahaan telah 

diperbaiki dengan menyediakan tempat penampungan limbah sesuai dengan 

ketentuan AMDAL, serta perusahaan tetap dapat beroperasi seperti 

sediakala dan menghasilkan tekstil ekspor berkualitas yang dapat 

memasukkan devisa bagi Negara. Contoh lain, menjalani hukuman selama 

waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi dan pidana denda Rp 1 milyar apakah adil jika dibandingkan dengan 

pidana kerja sosial bagi pelakunya, misalnya seorang mantan menteri dan 

berpengalaman serta memiliki kualifikasi sarjana bidang nuklir. Dalam 

contoh kasus ini perlu dipertimbangkan aspek kemanfaatan yaitu kepada 

seorang terdakwa sarjana nuklir selama menjalani hukuman dan hukuman 

yang tepat adalah pidana bersyarat selama minimal 3 (tiga) tahun atau 

maksimal 5 (lima) tahun, dan selama waktu tersebut terpidana yang 

bersangkutan wajib mengabdikan dirinya kepada proyek pemerintah untuk 

pembangkit tenaga nuklir di mana saat ini sarjana di bidang ini sangat 

langka. Kemanfaatan bagi terpidana adalah yang bersangkutan dapat tetap 
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menjalankan kehidupannya seperti biasa dan dapat bertemu dengan 

keluarga setiap hari akan tetapi tetap berada dalam pengawasan kejaksaan.9 

Merujuk pada analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana, dapat 

dipahami bahwa pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan 

mencerminkan maksimalisasi, keseimbangan serta efisiensi dari suatu 

kebijakan hukum. Contoh-contoh tersebut di atas sekaligus juga 

menerangkan bagaimana seharusnya hukum pidana bekerja dan kiranya 

cocok dengan pendapat yang dikemukakan Becker secara spesifik bahwa 

analisis ekonomi mikro terhadap hukum pidana meliputi:10  

1. Keseimbangan antara kepastian dan beratnya hukuman; 

2. Perbandingan secara ekonomi antara hukuman denda dan 

hukuman penjara; 

3. Aspek ekonomi dari penegakan hukum dan hukum acara; 

4. Efek penjeraan dan pencegahan dari hukuman penjara 

(termasuk hukuman mati). 

Apabila diilustrasikan dalam bagan, korelasi antara prinsip ekonomi 

mikro dengan tujuan hukum sebagai berikut: 

 

 

																																																								
9 Ibid., hlm. 82. 
10 Dikutip dari buku karangan Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro 
tentang Hukum Pidana Indonesia, yang mengutip dari Richard A.Posner,”An Economic Theory of 
Criminal Law”; 85 Columbia Law Review, October 1985; hlm. 1195. 
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Bagan di atas menjelaskan mengenai keselarasan antara prinsip 

ekonomi mikro dengan tujuan atau cita hukum. Efisiensi dalam prinsip 

ekonomi mikro lebih koheren bila disandingkan dengan keadilan dalam 

pengertian bahwa setiap pencari keadilan telah merasakan hasil nyata upaya 

hukum yang telah dilaksanakan dalam proses peradilan dan juga 

dampaknya terhadap perubahan nasib mereka pasca proses peradilan 

tersebut. Secara Pareto efficiency11,12, keadilan memang tepat disandingkan 

dengan efisiensi dalam konteks ekonomi mikro. Kesejahteraan masyarakat 

akan tercapai bila setiap person mempunyai tingkat kepuasan yang sama 

sesuai dengan pengorbanan sumber daya yang dimilikinya. Dalam domain 

peradilan, para pencari keadilan merasa sense of justice (rasa keadilannya) 

akan terpenuhi dengan apa yang dituangkan dalam putusan oleh hakim, 

																																																								
11 Sebuah perdaganan/ pertukaran yang menguntungkan setidaknya satu pihak dan tidak merugikan 
pihak lain disebut dengan Pareto Optimum/ Efisien, dikutip dari Romli Atmasasmita, Kodrat 
Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, hlm. 43. 
12 Dikutip dari buku karangan Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro 
tentang Hukum Pidana Indonesia, bahwa Syarat tercapainya keseimbangan umum dalam Pareto 
Efficiency ditunjukkan dengan MRSyx

A = MRSyx
B dimana A dan B adalah anggota masyarakat 

dalam sebuah society. MRS sendiri menunjukkan tambahan konsumsi satu barang dari 
mengorbankan konsumsi barang lain dengan upaya mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, 
hlm. 88. 
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sedangkan terhukum akan merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan 

karena merupakan suatu risiko rasional dari perbuatannya yang melanggar 

hukum tersebut. Efisiensi juga dapat dikorelasikan dengan kemanfaatan, 

artinya bahwa terpidana sejatinya dapat memberikan kontribusi yang nyata 

atau kompensasi melalui bentuk lain melalui sanksi yang dijatuhkan oleh 

hakim, sehingga kepuasan masyarakat akan didapat dan timbul rasa 

keadilan yang lebih proporsional. 

Keseimbangan lebih koheren dikorelasikan dengan keadilan serta 

kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum, aritnya keuntungan atas 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini tindak pidana 

korupsi, nyata dan merugikan negara, sehingga karenanya pelaku setimpal 

bilamana dijatuhi hukuman yang proporsional. Keseimbangan juga koheren 

bila dikorelasikan dengan keadilan, secara rasional si pelanggar hukum 

harus menerima hukuman yang proporsional13 yang diakibatkan dari 

tindakannya tersebut. Keadilan yang dimaksud menitik beratkan kepada 

kedua belah pihak, dalam konteks tindak pidana korupsi adalah koruptor 

sebagai pelaku dan negara serta masyarakat sebagai korban. 

																																																								
13 Proporsional dalam hal ini adalah setara. Artinya rasa keadilan yang didapatkan antara pelaku dan 
korban sesuai prosinya masing-masing. Bilamana hakim terlalu rendah menjatuhkan sanksi pidana 
maka sense of justice dari korban yang dirugikan akan tidak terpenuhi, sedangkan dari aspek pelaku 
maka tidak akan tercapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sebaliknya, bilamana hakim 
menjatuhkan sanksi terlalu tinggi, secara rasional korban akan merasa sense of justice-nya terpenuhi 
namun, serta tujuan pemidanaan mungkin akan terpenuhi, namun pihak pelaku atau terhukum dapat 
lebih berat lagi dampaknya, dalam hal ini misalkan pihak ketiga (keluarga terhukum) masa depannya 
akan suram bila mana vonis yang dijatuhkan hakim terlalu berat (Dead Weight Loss)  karena pelaku 
sebagai tulang punggung utama keluarga. 
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Kemanfaatan lebih cocok disandingkan dengan maksimalisasi, 

artinya bahwa penegakan hukum telah memberikan manfaat yang maksimal 

bagi kepentingan perlindungan hukum dan jaminan kepastian para pencari 

keadilan.14 

Teori analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana dapat dikatakan 

sebagai pola penyelesaian dengan win-win solution  atau solusi yang saling 

menguntungkan dengan lebih memperhatikan aspek kemanfaatan serta 

keadilan pada pelaku dan korban tanpa mengabaikan efek jera. Apabila 

kedua aspek keadilan serta kemanfaatan terpenuhi maka kepastian hukum 

pasti akan tercapai.  

Pada dasarnya pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum 

pidana berasal dari teori ekonomi mikro yaitu, “the study of how scare 

resource are allocated among competing ends” (Studi mengenai bagaimana 

sumber daya yang terbatas dialokasikan antara berbagai hasil akhir yang 

bersaing satu sama lain). Posner berpendapat bahwa perbedaan antara 

hukum Tort dan hukum pidana materiel disebabkan karena: (1) perbedaan 

risiko biaya sosial antara sanksi atas tindak pidana dan pelanggaran Tort, 

dan (2) perbedaan ‘keuntungan sosial’ dari kedua perbuatan pelanggaran 

tersebut. Posner yakin bahwa doktrin hukum pidana yang sangat menonjol 

memerlukan penjelasan yang sama dengan tujuan hukum pidana, yaitu 

mendukung efisiensi secara ekonomi.15 

																																																								
14 Ibid,. hlm. 89. 
15 Ibid,. hlm. 90. 
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Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai 

kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal 

ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan 

maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.16 Menurut sistem 

pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana kita, pidana tambahan itu 

adalah bersifat fakultatif artinya hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan 

suatu pidana tambahan pada waktu dia menjatuhkan suatu pidana pokok 

pada seorang terdakwa sehingga ia bebas untuk menjatuhkan/menentukan 

perlu tidaknya untuk menjatuhkan pidana tambahan.17 Dengan melihat 

dampak yang terstruktur, sistematis serta masif dari tindak pidana korupsi, 

hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa pidana kerja sosial 

sebagai bentuk rehabilitasi serta lebih memberikan efek jera terhadap 

terpidana tindak pidana korupsi agar dapat terintegrasi kembali ke dalam 

sistem masyarakat, disisi lain negara (masyarakat) mendapatkan feed back 

(timbal balik) konkret yang didapatkan. Penerapan pidana kerja sosial 

(community sevice order) sebagai pidana tambahan merupakan bagian dari 

pembaharuan dalam sistem hukum guna merekayasa sosial. Hukum sebagai 

alat pembaharuan masyarakat (Law As A Tool Of Social Engineering) 

																																																								
16 Ahmad Rifai, Penerapan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, tahun 2010), hlm. 104 
17 Ganesa Adi Nugraha, Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi, skripsi 2013, 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm. 48. 
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merupakan teori yang di kemukakan oleh Rescoe Pound. Pound mengkaji 

hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan 

Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak 

atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk 

mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai 

yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-

keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan 

baru yang lebih baik dengan keseimbangan-keseimbangan baru.18 

Eksekusi pidana tambahan adalah pelaksanaan putusan hakim yang 

sifatnya inkracht/ tidak ada upaya hukum yang ditempuh, dengan 

dibebankan suatu pidana tambahan setelah pidana pokok maupun denda 

dengan pelaksana seorang jaksa yang didasarkan pada Pasal 54 Ayat (1) 

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Kata “Eksekusi” dalam istilah asing berarti “Execution” yang berarti 

melaksanakan atau pengerjaan. Jika dikaitkan dengan hukum, dapat 

diartikan sebagai pelaksaan hukuman.19 Hal-hal yang dipertimbangkan 

hakim dalam putusan pidana korupsi yaitu jumlah kerugian negara yang 

terjadi. Pada prinsipnya, pidana tambahan akan dibebankan oleh hakim 

apabila tersangka korupsi tidak mampu mengembalikan uang hasil korupsi. 

Apabila tersangka tidak mampu lagi membayar, maka akan diganti dengan 

pidana penjara, artinya penjatuhan pidana tambahan akan tergantung pada 

																																																								
18 Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, tahun 2014), hlm. 
36-37. 
19 Ganesa Adi Nugraha, Op. Cit., hlm 47 
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penjatuhan pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana 

tambahan saja tanpa pidana pokok.20 

Meskipun pidana tambahan sejatinya bersifat fakultatif, namun hal 

ini akan menjadi mengikat bilamana pemerintah mengakomodasi dengan 

merancang undang-undang khusus sebagai pelaksana dengan klausul yang 

mengikat hakim sehingga tidak hanya sebagai kewajiban moral hakim saja 

untuk memutus perkara tindak pidana korupsi. Sebagai perbandingan dapat 

ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (2) yang dapat dipahami bahwa hakim 

dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan pasal sebelumnya, 

yaitu salah satunya disebutkan pasal 54 yang mewajibkan pidana tambahan 

berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Konstruksi pidana tambahan 

yang bersifat fakultatif seakan-akan bersifat imperatif dan lebih efektif 

bilamana hal ini dikonstruksikan dalam sanksi pidana kerja sosial terhadap 

terpidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. 

B. Format Yang Ideal Tentang Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang 

terkait dengan persoalan pidana yang menjadi tren atau kencenderungan 

Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari 

pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam 

																																																								
20 Ibid., hlm. 47. 
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bentuknya sebagai sanksi alternative (alternative sanction).21 Pidana 

perampasan kemerdekaan atau penjara dianggap kurang begitu relevan 

dengan era terkini dan juga pola kehidupan dalam masyarakat yang semakin 

berkembang. Pidana perampasan kemerdekaan kemerdekaan dianggap 

semakin kurang efektif baik ditinjau dari segi kemanusiaan, filosofis 

maupun ekonomis. 

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime 

idealnya harus mempunyai wujud sanksi yang luar biasa (extraordinary 

punishment). Selama ini sanksi terhadap kejahatan korupsi sama dengan 

sanksi terhadap kejahatan lain, hanya saja yang menjadi pembeda adalah 

berat ringannya (lama tidaknya) masa penahanan serta pidana tambahan 

berupa pemiskinan atau perampasan aset oleh negara. Secara prinsip 

ekonomi mikro, lamanya masa penahanan akan menjadi beban lebih bagi 

negara terutama dalam hal membengkaknya anggaran. Sekian tahun sanksi 

tersebut diterapkan terhadap pelaku korupsi, namun belum ampuh dan 

efektif untuk memutus rantai korupsi di Indonesia. Dalam hal ini perlu 

adanya kajian solutif yang menjadi terobosan terbaru sanksi pidana terhadap 

pelaku korupsi. 

Kajian analisis ekonomi mikro dalam hukum pidana, semakin tinggi 

jumlah tahanan dan semakin lama proses penahanan artinya beban negara 

untuk menghidupi para narapidana semakin tinggi.  Hal ini sangat tidak 

																																																								
21 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, tahun 1995), hlm. 132. 
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efektif dalam hal optimalisasi anggaran negara dalam rangka pembangunan 

nasional. Bahkan pembangunan nasional tidak akan maksimal apabila 

anggara negara hanya membengkak untuk menghidupi narapidana. 

Besarnya biaya untuk menghidupi narapidana dari waktu ke waktu semakin 

meningkat seperti biaya untuk makan sehari-hari, pakaian, obat-obatan, 

perawatan tempat (LAPAS), dan biaya-biaya lain yang tak terduga.  

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 

dalam artikel DetikCom Online, disebutkan bahwa biaya konsumsi warga 

binaan per bulan mencapai kurang lebih 1 Triliun.22 Dengan asumsi, 

perhitungan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk kurang lebih 

17.000 warga binaan. Jumlah pengeluaran tersebut setiap harinya 

terakumulasi dengan perhitungan  Rp 15.000,00 x 17.000 warga binaan (per 

harinya) = Rp 255.000.000,00, kemudian jumlah tersebut dikalikan 365 hari 

(satu tahun), hasilnya Rp 93.075.000.000, biaya tersebut merupakan biaya 

satu kali makan dalam sehari. Biaya tersebut belum termasuk biaya 

perawatan fasilitas warga binaan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Tentu 

angka tersebut tidaklah kecil, semakin tinggi jumlah tahanan dan semakin 

berat beban (lama) penahanan konsekuensinya negara harus siap untuk 

menganggarkan biaya yang tidak sedikit pula, guna memenuhi hak-hak para 

narapidana.  

																																																								
22 Diakses pada tanggal 20 Juni 2018,                https://news.detik.com/berita/3184879/menkum-
ham-rutan-overkapasitas-biaya-makan-napi-rp-1-t-per-bulan. 
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Upaya dalam rangka mencari alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan dalam kerangka 

berpikir politik kriminal. Sejak akhir abad ke-19 dalam berbagai kongres 

PBB dan Konvensi Internasional yang lain, perbincangan seputar upaya 

mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah dilakukan. Hal 

ini juga menimbulkan berbagai perdebatan konseptual berkaitan dengan 

makna dan hakikat alternatif pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri. 

Dalam konteks ini muncul dua pemahaman23, yaitu: 

1) Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan 

(alternative to custodial sentence) diartikan sebagai alternative 

sanction, yaitu sanksi yang dapat menggantikan pidana 

kemerdekaan (sanction which can replace custodial sentence). 

Sanksi ini hanya diterima apabila dapat melayani tujuan dan 

kegunaan pidana perampasan kemerdekaan, 

2) Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan diartikan 

sebagai usaha mencapai tujuan alternatif (alternative golas) 

yang tidak dapat dicapai dengan pidana perampasan 

kemerdekaan. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa pidana 

perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. 

Tujuan akhirnya adalah menggantikan pidana perampasan 

kemerdekaan dengan sistem yang disebut non-punitive measure. 

																																																								
23 Ibid., hlm. 133 
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Dengan demikian alternative sanction24 diartikan sebagai 

alternative obyektifes. 

Sementara itu menurut Muladi dalam bukunya Kapita Selekta 

Sistem Peradilan Pidana mengungkapkan bahwa, upaya mencari alternatif 

pidana perampasan kemerdekaan harus tetap realistis, upaya mencari 

alternatif pidana kemerdekaan tetap harus berpijak pada realitas yang ada. 

Dikatakan lebih lanjut, bahwa pandangan kaum abolisionis uang bersifat 

sangat radikal tidak mungkin dapat terwujud. Upaya untuk menggantikan 

sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan system based on 

mediation (conflict solving) yang tidak memberikan tempat sama sekali 

pada pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki 

kaum abolisionis sangat sulit terwujud. 25 

Menurut Barda Nawawi, kritik yang moderat terhadap pidana 

penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu kritik dari sudut 

strafmodus, kritik dari sudut strafmaat dan kritik dari sudut straftshort. 

Kritik dari straftmodus melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari 

sudut sistem pembinaan (treatment) dan kelembagaan atau institusinya. 

Kritik dari sudut strafmaat melihat dari sudut lamanya pidana penjara, 

khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara 

jangka pendek. Kritik dari sudut straftshort ditujukan terhadap penggunaan 

atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya 

																																																								
24 Ibid., hlm. 133. 
25 Ibid., hlm. 138. 
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kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana 

penjara secara limitatif dan selektif.26 Hal ini dapat dijadikan justifikasi 

terutama dalam lingkup kritik stradshort yang mengkaji mengenai 

pengurangan dan limitasi terhadap penjatuhan pidana perampasan 

kemerdekaan, sehingga perlu adanya terobosan terbaru terkait sanksi 

terhadap pelaku korupsi, terobosan tersebut berupa pidana kerja sosial 

(community service order). 

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata 

yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Merujuk pada pemahaman dari sudut 

pandang etimologis, maka secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat 

diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial 

merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana 

dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu 

hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dengan istilah Community Service Order.27 

Pidana kerja sosial (community service order) mengandung unsur 

pelindungan terhadap masyarakat karena efek yang dirasakan dapat 

langsung konkret kepada elemen masyarakat, juga sesuai dengan nilai 

budaya bangsa Indonesia yaitu melahirkan perbuatan yang mempunyai 

social value (nilai sosial) karena dilakukan oleh terpidana yang manfaatnya 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta tidak mengutamakan atau 

																																																								
26  Badar Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun 2003), 
hlm. 34. 
27 Op. Cit., Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hlm. 7. 
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secara tidak langsung lebih mengesampingkan kepentingan (baik sebagai 

penjeraan, maupun kepentingan dalam konteks materi) terpidana itu sendiri.  

Sudarto, guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro 

mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Sedangkan Roslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 

negara pada pembuat delik itu.28 

Menurut P.A.F. Lamintang, pidana itu sebenarnya hanya suatu 

penderitaan atau suatu alat belaka,  dapat dipahami bahwa pidana itu bukan 

merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai atau menjadi 

tujuan melainkan sebagai tools atau media. Menurutnya hal tersebut perlu 

dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya 

cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali 

telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkatan tujuan dari pidana, 

sehingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya 

cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan 

perkataan ”doel der straf” dengan perkataan tujuan dari pidana, padalah 

yang dimaksud dengan perkataan “doel der straf” itu sebenarnya adalah 

tujuan dari pemidanaan.29 

																																																								
28 Op. Cit., Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 1. 
29 P. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, tahun 1984), hlm. 36. 
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H. L. Packer berpendapat bahwa pidana didasarkan pada 2 (dua) 

tujuan, yaitu: 

1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang 

tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of 

crime or undesired conduct or effending conduct), 

2) Untuk menegakkan penderitaan atau pembalasan yang layak 

kepada si pelanggar (the deserve infliction of suffering on 

evildoers/ retribution for perceived wrong doing).30 

G. P. Hoefnagels menolak pendapat bahwa pidana merupakan suatu 

pencelaan (cencure) atau suatu penjeraan (discouragement) atau merupakan 

suatu penderitaan (suffering). Menurut Hoefnagels, sanksi dalam hukum 

pidana harus dilihat secara menyeluruh dalam proses waktunya. Semua 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, 

sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis 

dijatuhkan merupakan pidana. Pemberian sanksi merupakan suatu proses 

pembangkitan semangat (encouregement) dan pencelaan (censure) untuk 

tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu 

norma atau undang-undang yang berlaku.31 

Orientasi tentang tujuan pemidanaan dalam kerangka pemikiran 

progresif sejatinya telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang 

																																																								
30 Badar Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun 1998), hlm. 4. 
31 Ibid., hlm. 6. 
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KUHP dalam pasal 55 (Buku ke-1, Panja 25 Juli 2016) yang mana sebagai 

ius constituendu, yaitu sebagai berikut: 

1) Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya tindak  pidana  dengan 

menegakkan norma hukum demi pelindungan dan 

pengayoman masyarakat;  

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang 

baik dan berguna; 

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan 

rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa 

bersalah pada terpidana.  

2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

Ditinjau dalam sejarah pemberlakuan pidana kerja sosial, pada 

mulanya pidana kerja sosial atau community service order format atau 

bentuknya berupa melakukan segala bentuk pekerjaan yang bermanfaat bagi 

masyarakat guna menghindari perampasan kemerdekaan yang berkembang 

di negara-negara Eropa. Pekerjaan tersebut cenderung bercorak sosial, 

artinya pekerjaan tersebut langsung bersentuhan dengan masyarkat. Di 

Jerman, misalnya sejak abad pertengahan, seorang terpidana denda yang 
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tidak mampu membayar denda yang ditetapkan diwajibkan untuk 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kehidupan masyarakat 

banyak seperti membersihkan kanal-kanal atau membangun tembok-

tembok kota.32 Karena dipandang lebih efektif dalam hal merehabilitasi 

terpidana, maka kurang lebih pada akhir abad sembilan belas, penerapan 

sanksi pidana kerja sosial mulai diakomodir dalam peraturan perundang-

undangan oleh beberapa negara maju di Eropa seperti Jerman, Itally, Swiss, 

dan Norwegia. Perkembangan dan pemikiran hukum dalam negara maju 

sudah tidak lagi menekankan bahwa tujuan utama dalam pemidanaan 

sebagai pembalasan serta penjeraan, namun juga aspek rehabilitasi terhadap 

sikap perilaku menyimpang terpidana. Dewasa ini ada kecenderungan 

internasional (antara lain terlihat dari hasil-hasil atau rekomendasi Kongres 

PBB mengenai The Prevention of Crime an The Treatment of Offenders) 

yang menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara 

(pidana perampasan kemerdekaan) jangka pendek.33 

Pada beberapa negara maju, paradigma dalam pemidanaan 

mengalami beberapa pergeseran. Hal yang melatar belakangi pergeseran 

tersebut adalah lahirnya beberapa konsepsi mengenai hukum pidana. 

Berawal dari konsep yang sangat klasik yaitu konsepsi retribusi, 

berkembang menjadi konsepsi teleologis (tujuan) yang kemudian 

berkembang menjadi gabungan antara konsepsi tersebut. Secara umum 

																																																								
32 Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit., hlm. 17. 
33 Ibid., hlm 15.  
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dapat dikemukakan, bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu 

cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat “menghukum” (punishment 

to punishment) yang berorientasi ke belakang (back ward looking) ke arah 

gagasan/ide “membina” (treatment philosopy), yang berorientasi ke depan 

(forward looking).34 Di Indonesia salah satu contoh bentuk konkret 

pergeseran pemikiran dalam pemidanaan terlihat dengan adanya pergantian 

istilah “penjara” berubah menjadi “pemasyarakatan”. Hal ini dilatar 

belakangi karena penjara dianggap sebagai tempat untuk mengekang dan 

menjerakan dengan merampas hak kemerdekaan seseorang, kemudian 

berubah menjadi lembaga permasyarakatan.  

Salah satu bentuk konkret pemidanaan yang merupakan 

konsekuensi dari adanya pergeseran paradigma yaitu munculnya sanksi 

pidana keja sosial. Terobosan terbaru ini dianggap sebagai metode 

pembinaan para pelaku kejahatan yang efektif. Aspek restorative justice 

35sangat kental dalam pidana kerja sosial. Penjeraan bukan menjadi tujuan 

utama dalam pelaksanaannya, namun aspek lain seperti perlindungan hak 

korban serta masyarakat umum terakomodir didalamnya. 

																																																								
34 Ibid, hlm. 53. 
3535 Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan 
dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena 
menawarkan solusi yang komprehenif dan efektif. Keadilan restoratif (restorative justice) bertujuan 
untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu 
perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk 
memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Dikutip dari Kristian & Christine Tanuwijaya, 
Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, 
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 595.  
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Pidana kerja sosial (community service order) dalam Ius 

Constituendum merupakan bentuk terobosan pemidanaan terbaru artinya 

perlu adanya konsep yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan 

pelaksanaannya mengenai bentuk yang komprehensif supaya pemidanaan 

berjalan secara maksimal. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Panja 2016 terbaru belum membahas 

teknis mendetail mengenai bagaimana pelaksanaan dari pemidanaan dengan 

konsep tersebut terutama khusus tindak pidana korupsi. 

Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi idealnya mempunyai 

bentuk khusus atau “luar biasa” (extra ordinary) mengingat kejahatan 

korupsi tergolong sebagai extra ordinary crime. Perlu memperhatikan 

berbagai aspek dalam menentukan bentuk yang ideal dalam teknis 

pelaksanaannya, terutama pertimbangan terkait analisis ekonomi mikro 

tentang hukum pidana. Menurut hemat penulis, pertimbangan tersebut lebih 

kepada adanya efektifitas pemidanaan tanpa mengabaikan efektifitas dalam 

prinsip-prinsip ekonomi mikro. Pemidanaan saat ini cenderung masih 

menitik beratkan kepada efektifitas pemidanaan itu sendiri tanpa 

mempertimbangkan keuntungan apa yang diperoleh negara (dalam hal ini 

lebih melihat aspek kontribusinya kepada masyarakat) pada saat dan setelah 

dilakukannya pemidanaan tersebut.  

Meninjau bentuk pidana kerja sosial di Belanda, Protugal serta 

Denmark diposisikan sebagai pidana pokok untuk pelanggaran hukum yang 

sifatnya ringan. Bentuk pelaksanaan kerja sosial tersebut dapat berupa 
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terpidana diperkerjakan dalam bidang yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat atau dapat dikatakan sebagai pekerja sosial, ada juga yang 

selama menyandang status terpidana, mereka diperkerjakan sebagai pekerja 

profesional sesuai skill atau bidang yang dikuasainya. Pemidanaan dengan 

konsep ini terbukti dapat menekan angka kejahatan atau pelanggaran hukum 

pidana di negara-negara tersebut, serta mengangkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum karena masyarakat 

merasakan lebih nyata kontribusi negara lewat kebijakan pemidanaan 

tersebut. 36 

Di Indonesia pidana kerja sosial (community service order) masih 

berupa gagasan yang mana telah dituangkan dalam Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Panja 2016. Mencermati hal 

tersebut, artinya perlu dirumuskan terkait teknis pelaksanaan yang merujuk 

pada format atau bentuk dari pidana kerja sosial dalam Peraturan 

Pemerintah.37 Bentuk pidana kerja sosial yang ideal untuk diterapkan di 

Indonesia sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai (values) dari 

sosial-budaya masyarakat Indonesia. Menjadi catatan penting, bahwa 

sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara 

yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam 

masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis 

dan secara filosofis. Hal ini disebabkan, hukum yang baik sehingga 

																																																								
36 Ibid., hlm 53 
37 Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 5 ayat (2), “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya.”. 
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karenanya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat selalu menuntut 

persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan bahkan 

secara historis.38 Artinya, secara yuridis hukum itu harus sah, 

keberlakuannya didukung oleh masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai 

dan cita-cita hidup masyarakat yang bersangkutan, serta memiliki relevansi 

dengan tradisi hukum masyarakat itu sendiri.39 

Indonesia yang notabene berstatus sebagai negara berkembang, 

artinya perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur dalam segala 

bidang. Infrastruktur merupakan fondasi pendukung untuk menuju sebagai 

negara maju. Proyek tersebut tentunya harus didukung dengan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Hal ini dapat menjadi peluang terkait 

formulasi format yang ideal penjatuhan pidana kerja sosial. Hal yang perlu 

diingat, yakni sanksi pidana kerja sosial harus proporsional, artinya sesuai 

dengan tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian. 

Dalam beberapa perdebatan konseptual, pidana kerja sosial 

(community service order) diposisikan sebagai pidana pokok yang mana 

penjatuhannya sebagai alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan 

																																																								
38 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana 
dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, 
(Bandung: Angkasa, tahun 1996), hlm. 160. 
39 Bandingkan: Teuku Muhammad Radhie, Peranan Hukum Islam dalam Hal Pembinaan Hukum 
Nasional, (Yogyakarta: Bina Usaha, tahun 1983), hlm. 11. Dalam hal ini Teuku Muhammad Radhie 
berpendapat, bahwa salah satu syarat bagi berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah 
bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut 
haruslah sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. 
Kemudian Tongat dalam bukunya pidana kerja sosial menyatakan sependapat dengan pemikiran 
Jimly di atas, kemudian menyimpulkan bahwa keharusan terpenuhinya tuntutan keberlakuan secara 
sosiologis bagi suatu aturan hukum bersifat sangat fundamental. (dikutip dari Tongat, Pidana Kerja 
Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit., hlm. 24). 
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jangka pendek. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat 

diimplementasikan terhadap tindak pidana korupsi, apabila format teknis 

pelaksanaannya di formulasikan secara proporsional.  Format yang ideal 

terkait teknis pelaksanaan ini perlu dirumuskan secara matang sehingga 

selaras dengan tujuan pemidanaan serta tujuan atas orientasi pidana kerja 

sosial. Beberapa hal yang perlu dirumuskan lebih detail antara lain: 

1) Yang berkaitan dengan tindak pidana 

Secara umum khususnya di negara-negara Eropa, sudah 

menerapkan pidana kerja sosial terhadap jenis tindak pidana 

tertentu. Umumnya negara-negara tersebut mempersyaratkan, 

bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan terhadap tindak 

pidana yang tidak terlalu berat. Dengan kata lain, pidana kerja 

sosial tidak dapat dijatuhkan atau diterapkan terhadap jenis 

tindak pidana berat.40 Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan bahwa pidana kerja sosial dapat dijadikan 

alternatif pemidanaan (sebagai pidana tambahan dari pidana 

pokok perampasan kemerdekaan) terutama terhadap tindak 

pidana korupsi. Korupsi sebagai kejahatan kerah putih (white 

collar crime) dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime), sehingga hanya aktor tertentu saja yang 

mempunyai kekuasaan (jabatan) dan/ atau skill tertentu dapat 

melakukan kejahatan ini. Pidana kerja sosial sebagai alternatif 

																																																								
40 Tongat, Pidana Kerja Sosial.., Op. Cit., hlm. 10. 
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pemidanaan sangat ideal apabila dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana korupsi. Alasan yang dapat menjadi dasar antara 

lain, di tinjau dari prospektif teori analisis ekonomi mikro bahwa 

pelaku tindak pidana korupsi merupakan rational actor model 

yang selalu mempertimbangkan risiko dari sisi cost and benefit.  

 Dalam prospektif analisis ekonomi, pasti selalu beracuan 

dengan efisiensi dan efektifitas. Pidana kerja sosial sebagai 

gagasan atas terobosan pidana penjara kaitannya dengan 

efisiensi adalah semakin tinggi atau berat putusan pidana penjara 

yang dijatuhkan  maka semakin tinggi anggaran negara yang 

dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak warga binaan. Sebaliknya 

apabila pidana kerja sosial (community service order) di 

formulasikan sebagai pidana tambahan dengan konsep pidana 

penjara dalam waktu tertentu (lebih ringan dari putusan hakim 

biasanya) dan memperlama tempo waktu pidana kerja sosial 

maka anggaran negara yang dibutuhkan lebih efisien, serta 

dengan diberlakukannya pidana kerja sosial sebagai pidana 

tambahan maka secara tidak langsung akan ada kontribusi dari 

narapidana kasus tindak pidana korupsi kepada negara. Adapun 

kaitannya dengan efektifitas dari prospektif analisis ekonomi 

mikro dalam hukum pidana berkesesuaian dengan tujuan hukum 
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pidana41 yaitu salah satunya terkait penjeraan. Efek jera atas 

pidana kerja sosial yang dilaksanakan oleh terpidana akan lebih 

efektif menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana ketika 

menjalankan pemidanaan karena efek dan pelaksanaannya 

bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan masyarakat.42 

2) Bentuk pidana kerja sosial sebagai sanksi tambahan dalam 

tindak pidana korupsi 

Bentuk atau perwujudan pidana kerja sosial sebagai sanksi 

tambahan dalam tindak pidana korupsi idealnya selaras dengan 

tujuan pemidanaan dari pendekatan pidana kerja sosial yang 

merupakan salah satu bentuk straf  yang mana salah satu ciri 

pokoknya adalah sifatnya harus  menderitakan bagi pelakunya 

serta merupakan suatu pernyataan pencelaan. Pertama, untuk 

mencapai efektivitas dalam pelaksanaannya yang dapat di 

formulasikan untuk pidana kerja sosial adalah kerja sosial harus 

dalam bentuk yang berat (tidak menyenangkan bagi 

terpidananya) namun tetap harus mempertimbangkan aspek 

kemanusiaannya, kemudian terpidana diberikan atribut tertentu 

sebagai identitas sehingga masyarakat mengetahui bahwa yang 

bersangkutan merupakan terpidana korupsi yang sedang 

																																																								
41 Tujuan hukum pidana yang dimaksud merujuk pada tujuan hukum pidana sebagaimana 
dikemukakan oleh Andi Hamzah yaitu, Reformation (memperbaiki), Restaint (mengisolasi/ 
mengasingkan pelanggar dari masyarakat), Restribution (pembalasan), serta Deterrence 
(menjerakan). 
42 Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, Fakultas 
Hukum Universitas Jambi, Jambi, tahun 2011, hlm. 75. 
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melaksanakan proses pemidanaan. Dengan ini maka tidak hanya 

akan menimbulkan special prevention atau pencegahan terhadap 

individu tersebut supaya tidak mengulangi lagi tindak pidana 

yang dilakukan akan tetapi juga menimbulkan general 

prevention untuk menimbulkan efek penjeraan masyarakat 

secara luas sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk 

melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, berkaitan dengan 

efisiensi, pidana kerja sosial harus diukur aspek manfaatnya dari 

sudut pandang ekonomi apakah manfaat yang diperoleh kerja 

sosial sebanding dengan biaya yang ditanggung negara untuk 

menanggung kebutuhan terpidana selama menjalani proses 

pemidanaan.43 

Sebagai contoh, seorang ahli nuklir yang notabene sebagai 

pejabat negara terlibat kasus korupsi, kemudian hakim 

menjatuhkan putusan pidana penjara serta kerja sosial. Adapun 

pidana kerja sosial yang dimaksud adalah terpidana 

diperintahkan membuat riset terkait keahliannya dalam bidang 

nuklir untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

(PLTN).  

Untuk dapat menjamin terlaksananya pidana kerja sosial 

artinya harus ada peran penting pengawasan negara. Melalui 

																																																								
43 Wawancara dengan Ari Wibowo, SHI, S. H., M. H., Dosen Fakultas Hukum, Univeritas Islam 
Indoneisa, 25 Oktober 2018, di Kantor Dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.  
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Lembaga Permasyarakatan yang mempunyai kompetensi serta 

kewenangan, terpidana akan dilakukan pengawasan yang 

intensif, sehingga pembinaan serta perkembangan dari hasil 

pidana kerja akan terkontrol dengan baik. 

3) Jumlah jam pidana kerja sosial 

Jumlah jam dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di 

berbagai negara bermacam-macam. Berkaitan dengan ketentuan 

minimum jumlah jam pidana kerja sosial (community service 

order), Portugal menetapkan minimum 9 (sembilan) jam kerja. 

Sementara di Denmark, Prancis, dan Inggris pidana kerja sosial 

minimum 50 (lima puluh) jam kerja. Kemudian berkaitan 

dengan ketentuan maksimum jam kerja, di Portugal menetapkan 

selama 180 (seratus delapan puluh) jam kerja. Denmark dan 

Norwegia menetapkan selama 200 (dua ratus) jam kerja. 

Sementara di Prancis, Belanda, dan Inggris menetapkan lebih 

lama 40 jam yaitu 240 (dua ratus empat puluh) jam kerja.44 

Hal tersebut merupakan gambaran dari beberapa negara 

yang memformulasikan pidana kerja sosial sebagai pidana 

alternatif atau pengganti pidana perampasan kemerdekaan 

jangka pendek. Dalam hal pidana kerja sosial diformulasikan 

sebagai hukuman alternatif setelah pidana perampasan 

kemerdekaan dengan waktu tertentu idealnya harus lebih berat 

																																																								
44 Ibid., hlm. 11. 
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mengingat kejahatan ini terkualifikasi sebagai extra ordinary 

crime (kejahatan luar biasa).  

Berkaitan dengan jam kerja, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat 

dijadikan acuan sebagai landasan penetapan jam kerja terhadap 

pidana kerja sosial. Untuk mencapai efektivitas serta efisiensi 

dalam pelaksanaannya baik aspek pengawasan serta pembinaan, 

terpidana dapat melaksanakan kerja sosial selama 8 (delapan) 

jam dalam satu hari serta selama 5 hari kerja per minggunya. 

Kerja sosial terhadap terpidana korupsi idealnya diformulasikan 

dalam bentuk yang lebih lama atau sesuai target terhadap proyek 

yang dilaksanakan. Sebagai contoh, terpidana korupsi yang 

notabene seorang ahli nuklir kemudian diberikan proyek untuk 

menyelesaikan program nuklir sebagai alternatif sumber 

pembangkit listrik maka diberikan proyek selama 4 tahun dan 

harus terselesaikan.  

 

4) Persetujuan terpidana 

Persetujuan terpidana dalam penerapan pidana kerja sosial 

dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik 

dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja 

paksa (force labour). Sementara di sisi lain adanya persetujuan 
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dari terpidana tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menjamin, 

bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk 

melakukan pidana kerja sosial.45 

5) Apabila terpidana gagal menjalani pidana kerja sosial 

Menurut Tongat dalam bukunya Pidana Kerja Sosial dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, disebutkan bahwa 

apabila pidana kerja sosial dikonstruksikan sebagai alternatif 

pidana perampasan kemerdekaan merupakan konsekuensi 

pengganti pembayaran denda, maka kegagalan atas pelaksanaan 

pidana kerja sosial dapat mengakibatkan ditetapkannya pidana 

yang asli (original penalty). Tongat juga menuliskan bahwa di 

Belanda, Norwegia, serta Prancis pidana kerja sosial cenderung 

diterapkan sebagai pidana bersyarat (suspended sentence), maka 

akibat dari kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial 

dapat diterapkan pidana penjara sebagai penggantinya, namun 

dapat juga terpidana diharuskan untuk mengulang pidana kerja 

sosial tersebut.46  

Dari beberapa format di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

bentuk yang ideal apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan 

pidana kerja sosial maka melalui lembaga pengawasan khusus 

terkait pelaksanaan pidana  kerja sosial untuk mengulangi 

																																																								
45 Ibid., hlm. 12. 
46 Ibid., hlm. 13. 
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pidana kerja sosial tersebut, kemudian apabila masih terjadi 

kegagalan kembali maka dapat diberlakukan pembayaran denda. 

Namun, konstruksi pemidanaan dengan pembayaran denda yang 

saat ini diakomodir dalam Undang-Undang Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap kurang efektif 

untuk menimbulkan efek jera. Hal ini dikarenakan besaran 

denda yang dimaksud sudah ditetapkan nominalnya, pelaku 

tindak pidana korupsi yang merupakan rational actor model 

pasti akan mengalkulasikan keuntungan dan kerugian apabila 

mereka melakukan tindak pidana korupsi dengan nominal 

tertentu. Sehingga pengenaan denda apabila dalam hal ini 

terpidana korupsi gagal menjalankan pidana kerja sosial dapat 

disesuaikan dengan pengenaan denda sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.  

Pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan rational 

actor model yang selalu mempertimbangkan cost and benefit 

(biaya dan manfaat) dari setiap tindakan yang dilakukan. 

Umumnya pelaku tindak pidana korupsi lebih merasa jera 

dengan sanksi yang sifatnya financial (keuangan) dibandingkan 
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dengan penjara dengan jangka waktu yang lama.47 Konsep 

penjatuhan pidana denda dalam Undang-Undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dianggap efektif 

untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi karena 

konstruksi pengenaan denda dilipat gandakan, sebagai contoh 

dalam Pasal 39A disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau 

bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya; atau 

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak  

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) 

kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, 

bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling 

banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti 

setoran pajak.”. Konstruksi penjatuhan pidana denda sebagai 

alternatif apabila terpidana kerja sosial akan lebih efektif 

																																																								
47 Wawancara dengan Hanafi Amrani, S. H., M. H., LL.M., Ph.D., Dosen Fakultas Hukum, 
Univeritas Islam Indoneisa, 25 Oktober 2018, di Kantor Dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia. 
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bilamana dikonstruksikan dalam aturan pelaksana mengenai 

pidana kerja sosial terhadap terpidana korupsi.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan rumusan masalah terkait model yang ideal sanksi 

pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka 

dapat disimpulkan bahwa, pidana kerja sosial (community service 

order) dapat diformulasikan sebagai pidana tambahan yang mana 

tidak mengesampingkan pidana pokoknya berupa perampasan 

kemerdekaan atau pidana penjara serta perampasan (pemiskinan) 

aset terpidana. Pidana perampasan kemerdekaan, perampasan 

(pemiskinan) pemiskinan aset pelaku tindak pidana korupsi 

dipandang masih mempunyai fungsi yang efektif untuk menjerakan 

terhadap tindak pidana yang terkualifikasi sebagai extra ordinary 

crime tersebut. Disisi lain pidana penjara masih dipandang pidana 

yang efektif menjerakan terpidana korupsi karena dengan negara 

menjatuhkan pidana penjara masyarakat akan merasa lebih puas. 

Kepuasan masyarakat terhadap penjatuhan pidana penjara dalam 

tindak pidana korupsi dapat dilihat, bila mana terpidana di hukum 

dengan pidana penjara ringan maka pasti akan timbul gejolak 

pandangan negatif bahkan ketidak percayaan terhadap kinerja para 

penegak hukum, hal ini akan semakin buruk apabila terpidana 
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korupsi sama sekali tidak dibebani pidana penjara maka akan timbul 

ketidak puasan dari masyarakat. Secara prinsip pidana penjara 

idealnya dapat menjadi sarana untuk membenahi mental serta 

kepribadian narapidana, Dalam proses pembinaan narapidana akan 

diberikan bekal seperti siraman rohani, motivasi  serta skill atau 

keahlian sehingga setelah narapidana menyelesaikan masa 

penahanan dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat yang mana 

juga dapat dijadikan bekal terhadap terpidana pada saat 

melaksanakan  pidana kerja sosial. Sehingga perlu dipahami bahwa 

apabila pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap terpidana 

korupsi maka secara tidak langsung negara akan menganggarkan 

biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi hak-hak terpidana tersebut 

serta tujuan utama pemidanaan yaitu penjeraan dan rehabilitasi 

belum tercapai secara maksimal. Sehingga bila ditinjau melalui 

pisau analisis ekonomi mikro dalam hukum pidana, pidana kerja 

sosial mempunyai prospektif yang sangat efektif bila diformulasikan 

sebagai pidana tambahan yang kemudian dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan karena selaras antara tujuan/ citra 

hukum dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro (efisiensi, 

keseimbangan, serta maksimalisasi). Hal ini dinilai efektif karena 

dengan formulasi pidana jangka pendek sebagai sarana rehabilitasi 

mentalitas terpidana serta ditambah dengan pidana kerja sosial 

berdasarkan prinsip ekonomi mikro maka efisiensi negara dalam 
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menganggarkan biaya untuk terpidana saat menjalankan masa 

tahanan akan tertutup dengan adanya hasil atau kontribusi terpidana 

kepada negara dari proyek kerja sosial yang dilaksanakan, aspek 

keseimbangan tercapai dengan adanya kontribusi terpidana (dalam 

proyek kerja sosial yang dilaksanakan) terhadap negara yang mana 

hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat, kemudian 

maksimalisasi yang erat kaitannya dengan penjeraan dan rasa malu 

yang dialami terpidana akan lebih maksimal, karena pekerjaan yang 

dilakukan bersentuhan langsung dengan korban (masyarakat) atas 

kejahatan yang terlah dilakukan.  Pidana kerja sosial 

dikonstruksikan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, 

namun hal ini seakan-akan menjadi imperatif bilamana diakomodasi 

dalam peraturan perundang-undangan yang konstruksinya 

disamakan dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang mana mewajibkan hakim untuk memberikan 

putusan pidana tambahan kepada pecandu narkotika. 

2. Berdasarkan rumusan masalah terkait format yang ideal penjatuhan 

sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

maka dapat disimpulkan bahwa, pidana kerja sosial (community 

service order) saat ini masih berupa gagasan yang mana telah telah 

dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Panja 2016. Untuk dapat terlaksananya 

pidana kerja sosial perlu adanya aturan pelaksana yang 
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mengakomodir sebagai payung hukum. Bentuk pidana kerja sosial 

yang ideal untuk diterapkan di Indonesia sejatinya tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai (values) dari sosial-budaya 

masyarakat Indonesia. Menjadi catatan penting, bahwa sekalipun 

suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara 

yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif 

dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan 

secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan, hukum 

yang baik sehingga karenanya dapat efektif diterapkan dalam 

masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, 

sosiologis, filosofis dan bahkan secara histrois. Artinya, secara 

yuridis hukum itu harus sah, keberlakuannya didukung oleh 

masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hidup 

masyarakat yang bersangkutan, serta memiliki relevansi dengan 

tradisi hukum masyarakat itu sendiri. 

Secara konkret dapat dideskripsikan format terkait teknis 

pemidanaan terpidana korupsi yang ideal dengan pidana kerja sosial 

sebagai pidana tambahan yaitu terpidana setelah menjalani masa 

penahanan sebagai bentuk rehabilitasi pribadi terpidana kemudian 

diberikan proyek kerja sosial sesuai dengan skill atau keahlian 

terpidana tersebut. Sebagai contoh terpidana korupsi seorang yang 

ahli dibidang nuklir, maka terpidana akan dibebani kerja sosial 

berupa penelitian nuklir sebagai alternatif sumber energi 
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pembangkit listrik. Dalam melaksanakan kerja sosial terpidana 

harus menggunakan atribut khusus yang membedakan antara 

pekerja lainnya, sebagai contoh menggunakan rompi khusus yang 

berwarna mencolok kemudian diberi tulisan terpidana korupsi 

dalam masa pemidanaan kerja sosial, hal ini akan membangkitkan 

rasa malu terpidana sehingga akan timbul rasa jera, disisi lain juga 

akan mengedukasi masyarakat yang melihat atau mengetahui 

supaya tidak terlibat kasus yang sama dialami terpidana. terpidana 

akan menjalani kerja sosial dalam satu hari selama 8 (delapan) jam 

kerja, serta dalam 1 (satu) minggu selama 5 (lima) hari kerja 

sebagaimana sesuai diatur dalam Undang - Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila 

terpidana gagal dalam menjalankan proyek yang dilakukan 

(melebihi tempo waktu yang ditargetkan) maka akan diberikan 

waktu perpanjangan, namun apabila masih belum mencapai target 

yang ditetapkan maka terpidana wajib menggantinya dengan pidana 

denda yang mana konstruksinya disesuaikan dengan pidana denda 

dalam tindak pidana perpajakan, yang mana denda yang dijatuhkan 

akan dilipat gandakan sejumlah kerugian negara yang diderita akibat 

tindak pidana yang dilakukan pelaku. 
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B.  Saran 

1. Pemerintah seharusnya memberi perhatian lebih dengan cara 

melakukan pembaharuan konsepsi pemidanaan terhadap tindak 

pidana korupsi. Pidana kerja sosial (community service order) 

merupakan alternatif pemidanaan jangka panjang yang diposisikan 

sebagai pidana tambahan terhadap pemidanaan dalam tindak pidana 

korupsi. Pemerintah seharusnya lebih intensif mengkaji pidana kerja 

sosial sebagai gagasan pemidanaan terhadap terpidana korupsi. 

Mengingat negara-negara yang notabene sebagai walfare state telah 

mengkaji serta mengembangkan konsep pemidanaan dengan basis 

pidana kerja sosial karena dianggap lebih efektif menjerakan serta 

lebih menghemat anggaran negara dalam pelaksanaannya. Selain itu 

perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemidanaan 

dalam konsep pidana kerja sosial tersebut. 

2. Pidana kerja sosial (community service order) yang saat ini telah 

diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana pengaturannya sangat general. Pemerintah 

perlu melakukan kajian mendalam bersama pakar-pakar lintas 

disiplin ilmu untuk memformulasikan format atau bentuk pidana 

kerja sosial yang proporsional untuk dapat diterapkan di Indonesia, 

selain itu perlu kajian mendalam untuk merumuskan payung hukum 

berupa aturan pelaksana supaya pelaksanaan pemidanaan kerja 

sosial terhadap terpidana korupsi dapat dilaksanakan. 
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