
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar  Belakang

Pidana penjara termasuk salah satu jenis pidana yang kurang disukai, karena

dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat negatif lainnya yang

menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Sorotan

dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh

para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia

melalui beberapa kongres internasional.

Laporan Kongres PBB ke lima tahun 1975 di Jenewa mengenai Prevention of

Crime and the Treatment of Offenders, antara lain dikemukakan, bahwa di banyak

negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada

kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan

dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Malahan, dalam perkembangan

terakhir kritik-kritik tajam itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan

pidana penjara. Telah ada 2 (dua) kali konferensi internasional mengenai hal ini,

yaitu International Conference of Prison Abolition (ICOPA). Pertama di Toronto,
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Canada, pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Nederland, pada bulan

Juni 1985.1

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari

kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas

pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun

pertimbangan ekonomis. Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan

kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai

dampak negatif yang tidak kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga

terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana

tersebut. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap

narapidana antara lain:

a. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri,
akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (Lost of
Personality).

b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas,
sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas
tindakannya (Lost of Security).

c. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal
ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah,
sehingga dapat menghambat proses pembinaan (Lost of Liberty).

d. Dengan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka
kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (Lost of
Personal Communication).

e. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat merasa
kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri
(Lost of Good and Service).2

1 Barda Nawawi Arief. 1997. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hal 43

2C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan. Jakarta. hal. 60.
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Sisi-sisi negatif dari pidana perampasan kemerdekaan di atas dalam kajian secara

umum, apabila dikaitkan dengan pemberian pidana perampasan kemerdekaan bagi

anak, tentunya dampak negatifnya akan lebih hebat pula.  Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya

disingkat  dengan UUPA) jenis-jenis pidana yang ditentukan bagi anak masih

belum mengantisipasi perkembangan pemidanaan yang lebih maju.  Pasal 23 ayat

(2) UUPA menentukan bahawa pidana pokok bagi anak berupa:

1. Pidana  penjara.

2. Pidana kurungan.

3. Pidana denda.

4. Pidana Pengawasan.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam UUPA di atas diketahui, bahwa pidana kerja

sosial belum termasuk salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak

yang melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi yang

mensinyalir bahwa ketentuan jenis pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana

yang berlaku tidak sesuai dengan tren yang terjadi belakangan ini di bidang

pemidanaan.

Pidana kerja sosial (community service order) merupakan salah satu jenis pidana

yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-

negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan,

khususnya sebagai alternatif  pemidanaan  bagi anak yang melakukan tindak

pidana.
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Pengadobsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia

merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk

menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi

juga berorientasi pada pelaku. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut

juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana anak lebih fungsional dan

manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang

dianut yaitu falsafah pembinaan (treatment philosophy).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk

menyusun skripsi dengan  judul “Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja

Sosial bagi Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”.

B. Permasalahan  dan  Ruang  Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan

skripsi ini adalah :

a. Bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak

ditinjau dari tujuan pemidanaan?

b. Bagaimanakah perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana

anak Indonesia?
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2. Ruang  Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada bidang kajian ilmu

hukum, khususnya hukum pidana. Substansi pembahasan dibatasi pada perspektif

alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu mengkaji pidana kerja

sosial sebagai alternatif dari pidana penjara dalam sistem pemidanaan anak

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, teori-teori, dan hasil-

hasil penelitian.

C. Tujuan  dan  Kegunaan  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan:

a. Untuk  mengetahui perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi

anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

b.  Untuk  mengetahui perspektif pengaturan pidana kerja sosial dalam undang-

undang pidana anak Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis, untuk menambah dan  memperluas  ilmu  pengetahuan

dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perspektif alternatif

pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.
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b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi penegak hukum,

khususnya berkaitan dengan perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial

bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Kerangka  Teoritis  dan  Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang

sebenarnya abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasrnya

yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhada dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh penulis.3

Persoalan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana adalah mengenai

tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai

usaha untuk menjadikan pidana yang lebih fungsional. Perumusan teori tujuan

pemidanaan sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana

itu mempunyai daya guna, yang ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana

tersebut memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, menurut Muladi teori integratif lebih sesuai

diterapkan di Indonesia, karena menurut teori integratif tujuan pembinaan

merupakan kombinasi dari beberapa teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih

cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan

pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa

3Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Press. Jakarta. hal. 125.
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tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan

kehidupan masyarakat.4

Berkaitan dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis, dan yuridis tersebut oleh

Muladi dijelaskan, bahwa pendekatan secara sosiologis dapat dirujuk pada

pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp (dalam Muladi), bahwa kelayakan

suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap

hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan

yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan

penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta

kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyarat-

persyaratan tersebut.5

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muladi pendekatan secara ideologis, dengan mengutip

pendapat Notonagoro sebagai berikut:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluruhan harkat
dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan
kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan
sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan
kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan
tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik
dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan
alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan
kebahagiaan rohani.6

4Muladi. opcit. 52.
5ibid. hal. 54.
6ibid. hal 60.
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Selanjutnya pendekatan yang bersifat yuridis, Muladi menyetujui pendapat Herbert

L. Packer (dalam Muladi) yang menyatakan:

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan
penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.
Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral
tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-
ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat
dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak
satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang
bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala
perspektif..7

Teori tujuan pemidanaan dikemukakan oleh para ahli dengan tujuan yang berbeda-

beda. Teori retributif, misalnya merumuskan, bahwa tujuan pemidanaan semata-

mata untuk memenuhi ambisi balas dendam tanpa mempunyai tujuan lebih lanjut.8

Sementara itu teori teleologi/utilitarian mengemukakan, bahwa tujuan pemidanaan

mempunyai tujuan lebih lanjut dari sekedar untuk pembalasan. Menurut teori ini

pemidanaan mempunyai tujuan untuk prevensi, baik yang bersifat umum maupun

yang bersifat khusus.

Selain teori tersebut di atas, ada teori yang dikemukakan oleh Muladi, yaitu teori

pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).9 Selanjutnya

dijelaskan oleh Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan

baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana.

Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan

7ibid. hal. 62.
8Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni.

Bandung. hal. 10.
9Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro. Semarang. hal. 53.
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terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial

(individual and social damages).10 Berdasarkan teorinya tersebut, Muladi

mengemukakan bahwa seperangkat tujuan yang bersifat integratif tersebut

meliputi:

1. pencegahan (baik umum maupun khusus);

2. perlindungan masyarakat;

3. memelihara solidaritas masyarakat, dan

4. pengimbalan/pengimbangan.11

Patut kiranya dikemukakan, bahwa menurut penulis berdasarkan teori yang

dikemukakan oleh Muladi tersebut di atas tersimpul pendapat, bahwa penonjolan

salah satu aspek pemidanaan tetap dimungkinkan sepanjang penonjolan itu tidak

menghilangkan aspek yang lain. Penonjolan terhadap salah satu aspek dalam tujuan

pemidanaan ini akan sangat tergantung dari realitas dalam lapangan dan tergantung

dari situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, menurut Barda Nawawi Arief secara umum

tujuan pemidanaan meliputi dua aspek tujuan, yaitu :

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan
mencegah, mengurangi atau mengendalikan dan memulihkan
keseimbangan masyarakat;

2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi
tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali
pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak
pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlidungan individu
ini sering disebut aspek individualisasi pidana.12

10ibid.
11Ibid. hal. 61.
12Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya

Bakti. Bandung. hal.  94.
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2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian-pengertian dasar dan batasan dari

penulisan skripsi ini adalah :

a. Perspektif dapat diartikan sudut pandang, pandangan.13

b. Alternatif adalah pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan.14

c. Pidana kerja sosial adalah bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh

terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial yang

ditentukan.15

d. Sistem pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang

mengatur bagaiman hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara

konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.16

e. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin.17

13Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. hal. 760.

14Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. opcit. hal. 33.
15Tongat. 2001. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Djambatan. Jakarta. hal. 7.
16Barda Nawawi Arief. Opcit. hal. 117.
17Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini  membahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN  PUSTAKA

Bab ini membahas tujuan pemidanaan, pengertian anak, sanksi pidana yang diatur

dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, pengertian dan sejarah pidana kerja sosial, sert pengertian tindak

pidana.

III. METODE  PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini meliputi pendekatan masalah,

sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, seta analisis data.

IV. HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN

Bab membahas karakteristik responden, perspektif alternatif pemberian pidana

kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, dan perspektif pengaturan

pidana kerja sosial dalam undang-undanng pidana anak.

V. PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi

masukan bagi para pembaca.
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