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KATA PENGANTAR 
 
Dalam konteks Indonesia, perancangan dan penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya 
dengan pidana penjara. Dalam diskurus di publik termasuk di kalangan akademisi hukum, 
pidana penjara selalu dikaitkan dengan penjeraan terhadap – utamanya – pelaku kejahatan. 
Pidana penjara diharapkan tidak hanya membawa efek jera bagi para pelakunya namun juga 
efek gentar terhadap masyarakat secara luas untuk tidak terlibat dalam suatu kejahatan. 
 
Akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan juga menunjukkan, bahwa hukuman penjara 
yang awalnya ditujukan untuk  mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan namun 
dalam praktiknya justru membawa dampak yang destruktif bagi para penghuni penjara. 
Terdapat kecenderungan bahwa orang – orang yang telah menjalani hukuman penjara 
ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan 
untuk mengulangi tindak pidana.  
 
Karena itu, masyarakat internasional lalu mencoba mencari jalan bagaimana tujuan 
pemidanaan dapat tercapai tanpa menggunakan instrumen coercif seperti penjara. Pada 
1990, PBB mengeluarkan UN Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measures atau 
dikenal sebagai  “Tokyo Rules”. Dalam Tokyo Rules disebutkan bahwa tujuan umum dari 
hukuman non penjara adalah menemukan alternatif hukuman yang efektif bagi pelaku 
kejahatan serta memberikan kemungkinan kepada penegak hukum untuk dapat mengubah 
pidana menjadi hukuman yang memperhatikan kebutuhan individual pelaku sesuai dengan 
tindak pidana yang dilakukan.  
 
Riset ini berupaya menyajikan bagaimana masa depan hukuman non penjara dapat 
diterapkan di Indonesia. Riset ini menjadi relevan, utamanya karena adanya pembahasan 
Rancangan KUHP yang digadang – gadang sebagai aturan hukum yang mengutamakan 
pemulihan keadilan (restorative justice) dalam pelaksanaan pidana di Indonesia.  
 
Selamat membaca 
 
Jakarta, September 2019 
 
 
Anggara 
Direktur Eksekutif ICJR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

 
Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Pemenjaraan di Indonesia telah dikenal sejak berlakunya Gestichten 
Reglement tahun 1917 Stb. 708, suatu peraturan bentukan pemerintahan kolonial Belanda 
sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terdapat di dalam Wetboek van Straafrecht 
(WVS 1918).1 Konsepsi pemenjaraan yang berlaku pada masa kolonial tersebut masih tetap 
berlaku saat Indonesia merdeka sampai dengan 1995.2 Barulah, pada 1995, terbentuk UU No. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengubah paradigma pemenjaraan menjadi 
pemasyarakatan.  
 
Pidana penjara saat ini diatur sebagai ancaman pidana di berbagai peraturan perundang-
undangan. Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak awal reformasi (1998) 
hingga 2016 terbentuk  563 peraturan perundang-undangan baru yang 154 diantaraya 
merupakan aturan dan ketentuan pidana.  Sebanyak 1.601 (seribu enam ratus satu) 
perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam 
belas) perbuatan merupakan tindak pidana baru yang sebagian besar diancam dengan sanksi 
pidana penjara. Tercatat, setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana 
dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan 17 
tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda.3  
 
Data diatas menunjukkan, pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku 
kejahatan yang paling umum digunakan. Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) 
internasional telah mengatur norma dan standar penerapan hukuman penjara, termasuk 
standar tentang perlakuan bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya.4 Berbagai 
ketentuan hukum pidana internasional juga masih menerapkan hukuman penjara misalnya 
berbagai ketentuan yang diatur dalam Rome Statue (Statuta Roma 1998). 
  
Namun demikian, pemenjaraan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang 
penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh 
masalah kejahatan (panacea), khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah 
kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku.5 Pidana penjara justru dinilai telah 
menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para 

                                                        
1 Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, IHC, Jakarta, 2013, hal. 43. 
2 Ibid., hal. 44. 
3 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan 
Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, hal. 22-23. 
4 Hukum Internasional tersebut diantanya Kovenan Hak Sipil dan Politik, Standar Minimum Rules, Konvensi Anti 
Penyiksaan, dan Beijing Rules 
5 Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, 2003, Human Rights in 
the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, UN Publications, 
New York, 2003, hal 373. 
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pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan.6 Tidak ada cukup 
bukti bahwa pemenjaraan lebih efektif mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Justru, 
sejumlah studi komparatif tentang pemenjaraan dan hukuman non penjara menunjukkan 
pemenjaraan membuat terpidana dalam kondisi yang lebih sulit untuk menyesuaikan diri di 
masyarakat setelah mereka menjalani masa hukumannya serta rentan mengulangi tindak 
pidana.7 Hal ini sejalan dengan pandangan Purnomo, bahwa pemenjaraan yang berfungsi 
mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dalam praktiknya justru membawa dampak 
yang destruktif bagi penghuni penjara, diantaranya prisonisasi,8 stigmatisasi,9 dan 
residivisme.10 
  
Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas 
penghuni (overcrowding). Kondisi ini menyebabkan tujuan sistem pemasyarakatan yang 
hendak mengembalikan pelaku kejahatan sebagai warga negara yang baik dan melindungi 
masyarakat atas kemungkinan diulanginya tindak pidana tidak dapat tercapai. Overcrowding 
terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika 
dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia.11 Data pada Juli 2018 
menunjukkan, kelebihan kapasitas penjara secara total mencapai angka 201%, dengan hanya 
4 (empat) Lapas dan Rutan yang  tidak mengalami kelebihan kapasitas, yakni: D.I. Yogyakarta, 
Maluku, Maluku Utara, dan Papua.12  
 
Penerapan hukuman penjara yang eksesif dan kondisi overcrowding telah menciptakan 
berbagai permasalahan yang kontraproduktif dengan tujuan pemidanaan, yang terjadi sejak 
tahun 1990-an dan terus mengalami peningkatan hingga sekarang.13 Dalam kondisi yang 
normal, pidana penjara rentan menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan HAM. 
Berkurangnya hak atas kebebasan (right of liberty) sebagai akibat pelaksanaan pidana penjara 
merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun hukum HAM telah menentukan pentingnya 
perlindungan HAM bagi orang-orang yang terampas kebebasannya tersebut.14 Di berbagai 
negara yang mengalami overcrowding juga muncul masalah pemenuhan hak-hak dasar para 

                                                        
6 UNODC, Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, United Nations 
Publication, New York, 2007, hal. 3. 
7 Ibid., hal. 7. 
8 Prisonisasi adalah proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan oleh sistem nilai yang berlaku 
dalam budaya penjara, tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok ke arah 
yang menyimpang, karena terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat di dalam 
hubungan para penghuni. 
9 Stigmatisasi adalah proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan yang dilakukan dalam proses 
peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat.  
10 Residivisme menurut KBBI dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi 
perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu (KBBI, diakses dari 
https://kbbi.web.id/residivisme) Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem 
Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM 
RI, Jakarta, 2007, hal. 189. 
11 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Desain Penanganan 
Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, hal.7. 
12 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id. 
13 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Desain Penanganan 
Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, hal. 38. 
14 Istilah “orang-orang yang terampas kebebasannya” merujuk pada istilah “deprived of their liberty”. Lihat Pasal 
10 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.   

https://kbbi.web.id/residivisme
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narapidana karena akses terhadap kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi dengan maksimal. 
Narapidana seringkali ditempatkan di dalam fasilitas yang kelebihan penghuni, pakaian dan 
makanan yang tidak layak, serta rentan terhadap penyakit dengan akses terhadap kesehatan 
yang tidak cukup tersedia.15 
 
Indonesia juga mengalami hal serupa, overcrowding berdampak pada terjadinya berbagai 
pelanggaran hak-hak dan kebutuhan dasar narapidana serta kurang berhasilnya berbagai 
program pemasyarakatan. Hal ini misalnya, program pembinaan tidak berjalan dengan baik 
karena jumlah penghuni terlalu banyak atau banyaknya penghuni yang melarikan diri karena 
perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang tidak seimbang.16  
 
Bagi negara, overcrowding juga meningkatkan anggaran untuk membiayai penghuni Rutan 
dan Lapas. Negara memang berkewajiban membiayai segala kebutuhan Rutan dan Lapas, 
sehingga semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara juga akan 
semakin besar.17 Data menunjukkan anggaran untuk belanja bahan makanan hingga Juli 2018 
mencapai Rp435.486.141.135 dari pagu sebesar Rp933.472.074.393, atau sebesar 31% dari 
total pagu anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada 2018 sebesar 
Rp3.050.904.482.649.18 
 
Merujuk pada kondisi tersebut,  penggunaan hukuman penjara sebagai instrumen utama 
untuk menghukum pelaku tindak pidana perlu dikaji ulang. Tren di berbagai negara saat ini 
menunjukkan adanya penggunaan model-model penghukuman (punishment) alternatif yang 
menjauhkan dari penggunaan hukuman penjara. Hal ini terkait dengan perubahan orientasi 
tentang tujuan pemidaaan serta adanya kebutuhan praktis, yakni mengurangi overcrowding.  
 
Pemidanaan, secara umum didasarkan pada sejumlah tujuan: membuat orang jera 
(detterence), membalas perbuatan (retribution), merampas kebebasan pelaku 
(incapacitation), dan merubah perilaku pelaku (reformation).19 Tujuan-tujuan tersebut 
merujuk pada sejumlah  teori yakni: absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut 
menyebutkan bahwa penjatuhan pidana merupakan pembalasan yang semata-mata karena 
seseorang telah melakukan kejahatan,20 sehingga hukuman atas perbuatan yang salah 
merupakan hal yang adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak.21 
Berbeda derngan teori absolut, dalam teori relatif, hukuman digunakan untuk menegakkan 
ketertiban masyarakat dan menegakkan tujuan pidana yakni mencegah kejahatan22 dan agar 
seseorang tidak melakukan kejahatan.23 Sementara teori gabungan mengemukakan bahwa 

                                                        
15 UNODC, Op.Cit., hal. 4. 
16 Rully Novian, Supriyadi W. Eddyono, Ajeng G. Kamilah, et.al., Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: 
Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya, ICJR, Jakarta, 2018, hal. 12. 
17 Ibid.,  hal 35. 
18 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan, smslap.ditjenpas.go.id, diakses pada 
16 Juli 2018. 
19 Olivender Wendell Holmes, Jr., Theories of Punishment and the External Standard dalam Crime, Law, and 
Society, Collier Macmillan Publishers, London, 1971, hal. 27-28. 
20 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 31. 
21 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hal. 50. 
22 Eddy O.S., Op.Cit.,  hal. 33.  
23 Muladi, Op.Cit., hal. 51. 
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bahwa tujuan pemidanaan selain harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan 
serta pendidikan kepada masyarakat dan pelaku.24 
 
Praktiknya, berbagai tujuan pemidanaan dapat dicapai lebih efektif dengan cara-cara 
alternatif hukuman selain penjara.  Penggunaan hukuman non penjara dapat mengurangi 
pelanggaran HAM seseorang dan mungkin saja lebih efesien dan menguntungkan dari ukuran 
standar HAM dan ekonomi.25 Penelitian Ministry of Justice UK pada 2007 menunjukkan, 
partisipasi di program berkelompok sebagai salah satu bentuk alternatif non pemenjaraan, 
dapat mengurangi kemungkinan seseorang mengulangi melakukan tindak pidana.26  
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1990 mengeluarkan UN Standart Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures atau dikenal sebagai  “Tokyo Rules”. Dokumen ini   menyatakan 
bahwa hukuman non penjara (non-custodial measures) yang efektif dapat mengurangi kondisi 
overcrowding.27 Tokyo Rules menyatakan bahwa tujuan umum dari hukuman non penjara 
adalah menemukan alternatif hukuman yang efektif bagi pelaku kejahatan serta memberikan 
kemungkinan kepada penegak hukum untuk dapat mengubah pidana menjadi hukuman yang 
memperhatikan kebutuhan individual pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. 
Dampak positif penghukuman yang sesuai kebutuhan masing-masing individu nampak nyata, 
karena penghukuman alternatif ini memberikan pelaku suatu keadaan bahwa mereka tetap 
dapat bebas sehingga  memungkinkan mereka tetap dapat bekerja, belajar, dan berinteraksi 
dengan keluarga.28 
 
Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan pidana 
Indonesia saat ini telah mengakui dan mengatur hukuman non penjara dalam berbagai 
bentuk. Sebagai contohnya, di KUHP yang mengatur pidana bersyarat (Pasal 14) dan dalam 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam bentuk pidana 
peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, serta pembinaan dalam lembaga. 
Pengaturan tentang hukuman non penjara juga terdapat di UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2016 
(UU Perlindungan Anak), serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). 
 
Namun, berbagai pidana hukuman non penjara tersebut belum banyak dipergunakan oleh 
aparat penegak hukum (APH). Hal ini karena adanya sejumlah faktor penghambat, 
diantaranya adanya pandangan APH bahwa pidana penjara merupakan bentuk hukuman 
yang paling efektif dan mudah dilaksanakan, selain faktor minimnya ketentuan pelaksana dan 
sarana sehingga sulit dilaksanakan. Akibatnya, penggunaan pidana penjara terus menjadi 
pilihan karena dianggap paling mudah untuk dilaksanakan.  
 
Dalam proses pembaruan hukum pidana , khususnya melalui Rancangan KUHP (RKUHP), 
hukuman non penjara juga menjadi bagian penting dalam pengaturannya. Hal ini tidak 

                                                        
24 Ibid., hal. 19. 
25 UNODC, Op.Cit., hal. 6. 
26 Parliamentary Office of Science and Technology, Alternatives to Custodial Sentencing dalam Postnote May 
2008 No. 308, London, 2008, hal.3. 
27 UNODC, Op.Cit., hal.4. 
28 UN, Op.Cit., hal. 373. 
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terlepas dari adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma tentang masalah pidana 
dan pemidanaan. Naskah Akademik RKUHP menyebut bahwa pidana pada hakikatnya hanya 
merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan dari pidana harus dirumuskan 
terlebih dahulu, yakni bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan 
perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.29 Gagasan individualisasi pidana ini 
melatarbelakangi aturan umum tentang pemidanaan dalam berbagai rumusan ketentuan di 
RKUHP, termasuk merancang ketentuan tentang bentuk-bentuk hukuman non penjara, 
diantaranya adalah pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, serta pidana 
angsuran penjara.30   
 
Terbukanya ruang penerapan hukuman non penjara diharapakan dapat membantu terpidana 
membebaskan diri dari rasa bersalah serta menghindari efek destruktif pidana perampasan 
kemerdekaan atau hukuman penjara. Selain berdampak pada pelaku, hukuman non penjara 
akan mendorong masyarakat untuk dapat berinteraksi dan berperan aktif membantu 
terpidana menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang 
bermanfaat.31 Dampak lain yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Hukum 
dan HAM RI, Yasonna Laoly, hukuman non-penjara di RKUHP secara perlahan akan 
mengurangi overcrowding.32  
 
Berdasarkan uraian diatas, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang penting 
untuk melakukan penelitian yang berfokus pada proyeksi penerapan hukuman non penjara 
di Indonesia pada masa depan. Penelitian ini akan menelusuri berbagai pengaturan hukuman 
non penjara saat ini dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya. Pengaturan hukuman non 
penjara di negara-negara lain dan perbandingannya dengan Indonesia juga akan menjadi 
bahasan dalam penelitian ini, sebagai bagian penting untuk menemukan masalah-masalah 
yang muncul sehingga dapat menginventasisi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan guna 
mendukung efektivitas pelaksanaan hukuman non-penjara di Indonesia.  
 
Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan hukuman non 
penjara yang ada di Indonesia saat ini dan mengetahui apakah ketentuan hukuman non 
penjara telah dilaksanakan secara efektif, menginventarisasi modalitas dan faktor-faktor 
penghambatnya sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi tentang mengenai kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan agar ketentuan hukuman non penjara yang dirumuskan di RKUHP 
dapat dilaksanakan dengan efektif. 
 
B. Pertanyaan Penelitian 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yakni: 

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hukuman non penjara yang saat ini ada di 
Indonesia?  

                                                        
29 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI, Draft Naskah Akademik RUU Tentang KUHP, hal. 35. 
30 Ibid.  
31 Ibid., hal. 176. 
32 Mohammad Bernie, Menkumham Yasonna Mau Penjara Lowong, Sistem Hukum Indonesia Tidak, Tirto, 
https://tirto.id/menkumham-yasonna-mau-penjara-lowong-sistem-hukum-indonesia-tidak-cH7K, diakses pada 
15 Januari 2019. 

https://tirto.id/menkumham-yasonna-mau-penjara-lowong-sistem-hukum-indonesia-tidak-cH7K
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2. Bagaimana perbandingan ketentuan serta praktik pelaksanaan hukuman non penjara 
yang ada di Indonesia dengan negara-negara lain? 

3. Bagaimana syarat pengaturan hukuman non penjara di dalam RKUHP agar ketentuan 
tersebut dapat diimplementasikan? 

4. Bagaimana merumuskan konsep dan strategi yang dapat direkomendasikan agar 
hukuman non penjara dapat dilaksanakan lebih efektif di masa depan?  

 

C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan pertanyaan utama yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan 
untuk: 

1. Memberikan gambaran terhadap kerangka pengaturan dan praktik pelaksanaan 
hukuman non penjara yang ada saat ini di Indonesia. 

2. Memberikan gambaran bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan 
hukuman non penjara di beberapa negara untuk dijadikan bahan pembelajaran 
kedepan. 

3. Memformulasikan syarat pengaturan hukuman non penjara yang dapat 
diimplementasikan secara efektif di Indonesia.  

4. Memberikan masukan terhadap ketentuan mengenai hukuman non penjara yang ada 
di dalam RKUHP agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan di masa mendatang 
sesuai dengan tujuannya. 

 
D. Metode Penelitian 
 
Dalam menjawab pertanyaan penelitian, riset ini memperhatikan sejumlah isu yang 
kemudian penting dan relevan, yakni: (i) konsepsi hukuman non penjara di dalam sistem 
peradilan pidana di dunia; (ii) pengaturan  yang tersedia saat ini berkaitan dengan hukuman 
non penjara di Indonesia dan pelaksanaannya di dalam praktik; (iii) pengaturan dan 
pelaksanaan hukuman non penjara di beberapa negara di dunia dan perbandingannya dengan 
yang ada dan akan ada di Indonesia; (iv) faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukuman non 
penjara yang saat ini sudah ada; serta (v) proyeksi pelaksanaan hukuman non penjara yang 
ada di dalam RKUHP dalam tujuannya untuk mengurangi overcrowding.  
 
Penelitian ini secara umum merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 
empiris yang bersitfat deskriptif - eksplanatoris dengan melakukan analisis secara kuantitatif 
dan kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, penelitian ini 
menggunakan data primer serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 
juga tersier yang diperoleh dari kajian di lapangan serta kajian kepustakaan.  
 
Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan indeksasi kasus anak berdasarkan putusan 
pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah pengadilan negeri DKI Jakarta yang 
keseluruhannya berjumlah 260 putusan dengan 310 terdakwa. Hasil dari pendekatan 
kuantitatif ini adalah analisa statistik berupa angka-angka (numerical form) tentang klasifikasi 
pidana yang dituntut dan dijatuhkan terhadap anak serta status penahanan dan penempatan 
anak yang dijatuhi hukuman non penjara. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan 
menganalisis data-data yang diperoleh dari kajian di lapangan dan juga kajian kepustakaan 
secara mendalam, untuk kemudian dilakukan verifikasi atas data tersebut dan pada akhirnya 



  

7 
 

dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang berupa deskripsi mengenai permasalahan 
yang ingin diteliti serta saran kebijakan yang dapat dilakukan ke depannya.  
 
Kajian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) 
mendalam dan diskusi terfokus (focus group discussion) kepada narasumber. Wawancara 
mendalam dilakukan sebanyak 9 kali terhadap 8 orang narasumber yang terdiri dari aparat 
penegak hukum, terkhusus jaksa dan hakim, di wilayah DKI Jakarta, Balai Pemasyarakatan di 
DKI Jakarta, Organisasi Masyarakat Sipil, serta Tim Perumus RKUHP dan akademisi hukum. 
Sedangkan FGD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang stakeholders terkait 
dalam pelaksanaan pidana hukuman non penjara, yakni dari Kejaksaan Agung, Mahkamah 
Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, serta 
Organisasi Masyarakat Sipil dan akademisi hukum.  
 
Dalam kajian lapangan, dilakukan pengumpulan data khususnya mengenai sejauh mana 
pelaksanaan hukuman non penjara yang sudah ada di Indonesia saat ini dilakukan, kendala 
apa yang selama ini menghambat pelaksanaan, dan kesiapan lembaga pelaksana apabila 
ketentuan di dalam RKUHP disahkan. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali 
arah pengaturan hukuman non penjara di dalam RKUHP. Wawancara dan diskusi terfokus 
berkaitan dengan penelitian dilakukan di Jakarta.  
 
Sedangkan kajian kepustakaan dilakukan untuk melakukan perbandingan antara konsep serta 
praktik pelaksanaan hukuman non penjara yang ada di berbagai negara dengan di Indonesia. 
Dokumen yang dipergunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah buku, jurnal, dan 
artikel-artikel yang membahas mengenai isu pemenjaraan dan alternatif pemenjaraan. Selain 
itu, penelitian ini juga akan mengkaji peraturan perundang-undangan pidana di tingkat 
nasional serta instrumen hukum pidana di berbagai negara yang berkaitan dengan hukuman 
non penjara. 
 
Berkaitan dengan salah satu sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini, yakni 
putusan anak, penelitian ini memberikan batasan putusan yang dilakukan indeksasi adalah 
putusan anak yang diputus selama periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2018 di seluruh 
pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta. Putusan yang masuk ke dalam indeksasi ini adalah 
putusan-putusan yang dapat diperoleh dokumen putusannya. Total putusan yang diperoleh 
dan masuk ke dalam indeksasi yang kemudian diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 
260 putusan dengan 310 jumlah ABH. 260 Putusan ini terdiri dari 48 putusan dari Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, 52 putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 69 putusan dari 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 52 putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan 39 
putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Data yang diolah dari putusan ini antara lain 
adalah: (i) Status penahanan anak dan penempatan; (ii) Jenis pidana yang dituntutkan 
terhadap anak; (iii) Jenis hukuman non penjara yang dijatuhkan kepada anak; (iv) 
Penempatan anak yang dijatuhi hukuman non penjara. 
 
F. Struktur Penelitian 

 
Penelitian ini dibagi ke dalam lima Bab berikut ini: 
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Bab I: “Pendahuluan”, membahas tentang latar belakang penelitian, pertanyan kunci 
penelitian, tujuan penelitian, serta metodologi penelitian. 

 
Bab II: “Konsepsi Hukuman non penjara dalam Hukum Pidana”, yang menguraikan tentang 
konsep dan pengertian hukuman non penjara, urgensi atas keberadaan hukuman non penjara 
serta praktik pelaksanaan hukuman non penjara di berbagai negara. 
 
Bab III: “Pengaturan dan Pelaksanaan Hukuman Non Penjara di Indonesia”, membahas 
tentang kerangka hukum hukuman non penjara yang telah ada di Indonesia dan 
impelementasi pelaksanaan hukuman non penjara tersebut, serta perumusan ketentuan 
tentang hukuman non penjara di RKUHP.  

 
Bab IV: “Modalitas, Faktor Penghambat dan Proyeksi Pelaksanaan Hukuman Non Penjara 
di Indonesia”, menguraikan tentang pengaturan berbagai hukuman non penjara yang telah 
ada di Indonesia, faktor penghambat pelaksanaan hukuman non penjara di Indonesia serta 
proyeksi implementasi atas pelaksanaan hukuman non penjara. 

 
Bab V: “Kesimpulan dan Rekomendasi”, yang berisi rekomendasi perbaikan pengaturan 
kepada berbagai pihak yang relevan. 
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BAB II 
KONSEP HUKUMAN NON PENJARA DALAM HUKUM PIDANA 

 
A. Konsep Hukuman non penjara 
 
a. Pidana dan Tujuan Penjatuhan Pidana 

 
Pidana merupakan salah satu bentuk penghukuman yang diberikan oleh otoritas 
pemerintahan dan merupakan respon paling umum terhadap kejahatan dan penyimpangan 
yang terjadi di masyarakat.33 Suatu negara dapat menjatuhkan pidana kepada warga 
negaranya yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Pidana hanya ditujukan kepada orang yang normal jiwanya dan mampu 
bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab dianggap tidak mempunyai 
kesalahan sehingga untuk orang-orang dengan kategori tersebut tidak mungkin dipidana 
tetapi dapat dijatuhkan tindakan.34 
 
Konsep tentang pidana telah dirumuskan oleh sejumlah ahli. Simons mendefinisikan pidana 
sebagai suatu penderitaan yang diatur dalam hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran 
norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang-orang yang bersalah.35 
Sementara Hamzah, menyatakan bahwa pidana merupakan suatu nestapa yang dikenakan 
karena seseorang melakukan suatu delik, namun pidana tersebut bukanlah sebuah tujuan 
akhir, melainkan hanya tujuan terdekat.36 Lebih lanjut, Terance merumuskan bahwa 
penjatuhan pidana diharapkan berguna menjaga nilai dan kepercayaan, membuat seorang 
tidak berdaya dan menakut-nakuti mereka yang berpikiran untuk melakukan tindak pidana, 
dan seringkali dimaksudkan untuk menyeimbangkan relasi kuasa dalam sebuah tatanan sosial 
serta mengeliminasi ancaman terhadap tatanan sosial yang ada.37  
 
Remmelink menyatakan, sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus dicari dan 
ditemukan, tetapi harus dilihat sebagai hal yang mempunyai berkorelasi dan saling berkaitan 
dengan norma-norma hukum. Sanksi pidana dimaksudkan memberikan perlindungan 
terhadap norma hukum, sehingga sepanjang norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana 
hanya memiliki fungsi preventif, namun ketika terjadi pelanggaran, daya kerja sanksi pidana 
berubah dan sekaligus juga menjadi represif.38  Hal serupa juga disampaikan Lamintang, yang 
mengatakan bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat 
belaka. Pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai 
tujuan.39 
 

                                                        
33 Terance Miethe dan Hong Lu, Punishment: A Comparative Historical Perspective, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005, hal. 1. 
34 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 5. 
35 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hal. 30. 
36 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27. 
37 Terance Miethe dan Hong Lu, Op.Cit.,  hal. 1.  
38 J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 7. 
39 Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 36. 
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Perumusan tentang maksud pidana dan pemidanaan terbentuk dari landasan sejumlah teori 
yang menjadi dasar legitimasi dari proses penjatuhan pidana.40 Hamzah mengklasifikasikan 
bahwa secara umum teori tujuan pidana adalah perbaikan (reformation/rehabilitation), 
pembatasan (restraint), pembalasan (retribution), dan penjeraan/pencegahan (deterrence).41  
 
Teori perbaikan (reformation/rehabilitation), sebagaimana dijelaskan oleh Terance, prinsip 
utamanya adalah penghukuman diberikan guna memperbaiki dan mengubah pelaku. Tujuan 
utamanya untuk mengembalikan pelaku ke lingkungan sosial yang konstruktif melalui 
kombinasi perawatan, pendidikan, dan pelatihan. Rehabilitasi berfokus pada perilaku 
tertentu dari pelaku sehingga pendekatan yang digunakan adalah individualisasi. Pendekatan 
ini sejalan dengan adanya struktur penghukuman yang tidak baku (indeterminate sentencing 
structure), yang akan memberikan kewenangan diskresi yang besar bagi hakim untuk 
menentukan pidana yang sesuai dengan kondisi pelaku.42 
 
Teori pembatasan, bertujuan untuk mengurangi kapasitas fisik seorang dalam melakukan 
tindak pidana atau melakukan tindakan-tindakan lain yang membahayakan. Penghukuman 
dijatuhkan dengan fokus untuk menghilangkan kesempatan seseorang melakukan tindak 
pidana dengan mengurangi kebebasan bertindak, yang tidak hanya dapat dicapai dengan 
pemenjaraan tetapi dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan alat lainnya.43  
 
Teori pembalasan, sebagai teori tentang justifikasi pemidaaan yang paling tua dan umum, 
berpandangan bahwa seseorang harus dihukum yang sesuai dengan kejahatannya. Teori ini 
mengenal prinsip lex talionis dengan jargon "an eye for an eye", mengharuskan hukuman yang 
dijatuhkan setara dengan kejahatan yang dilakukan. Pada abad ke-19, sejumlah negara Eropa 
Barat telah mengadopsi konsep retribusi klasik "let the punishment fit the crime" (biarkan 
hukumannya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan) sebagai dasar utama penjatuhan 
pidana.44 Teori ini dikritik karena penghukuman yang hanya didasarkan pada sifat perbuatan 
dinilai terlalu kaku, terutama di dalam tatanan masyarakat yang mengenal adanya derajat 
kesalahan. Selain itu, teori ini juga dianggap mempunyai kelemahan karena adanya hukuman 
yang akan menyasar pada pelaku tindak pidana tanpa korban (victimless crime). Dengan 
asumsi bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, teori ini tidak 
lagi dapat dipertahankan dalam masyarakat yang majemuk (plural) karena adanya banyak 
perdebatan atau pandangan yang berbeda di masyarakat tentang tingkat serius atau tidaknya 
suatu tindak pidana.45 
 
Sementara teori penjeraaan, mendasarkan pada konsepsi rasional manusia yang pada 
dasarnya ingin memaksimalkan kenikmatan dan menghindari penderitaan. Terdapat 4 
(empat) tipe utama penjeraan, yakni: (i) penjeraan khusus (specific deterrence) yang 
seringkali diukur dengan angka residivisme; (ii) penjeraan umum (general deterrence) yang 
mempertanyakan apakah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tertentu menimbulkan 

                                                        
40 Jaan Sontak, Theories of Punishment and Reform of Criminal Law (Reforms as a Change of Mentality) dalam 
Juridica International, V- 2000, University of Tartu, Estonia. 
41 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 27. 
42 Terance, Op.Cit., hal. 22-23. 
43 Ibid., hal 18. 
44 Ibid., hal. 16. 
45 Ibid., hal. 17. 
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penjeraan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana; (iii) penjeraan marjinal 
(marginal deterrence) yang berfokus pada efektifitas dari beberapa jenis pidana;  serta (iv) 
penjeraan dengan efek tertentu (partial deterrence) yang merujuk pada situasi tertentu 
dimana ancaman pidana memiliki efek penjeraan tertentu.46  
 
Berbagai teori diatas tidak lepas kerangka teori yang mendasarinya, yakni teori absolut, 
relatif, dan campuran, yang menjelaskan secara berbeda latar belakang legal-filosofis dan 
legal-teoritis dari hakikat pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Dalam teori absolut, 
penjatuhan pidana merupakan bentuk  pembalasan, yang dijatuhkan semata-mata karena 
seseorang telah melakukan tindak pidana,47 dan pemidanaan atas perbuatan yang salah 
merupakan tindakan yang adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak 
oleh kejahatan.48 Berbeda dengan teori absolut, dalam teori relatif, pemidanaan digunakan 
untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan  mencegah kejahatan,49 karena penjatuhan 
pidana bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi  agar orang tidak melakukan 
kejahatan.50 Sementara dalam teori gabungan, tujuan pemidanaan diamping harus membuat 
jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan 
terpidana.51 Hiariej menyebut adanya teori lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam tiga 
teori tersebut, yakni teori kontemporer, yang mana menggabungkan seluruh pendapat di 
dalam ketiga teori tujuan pemidanaan. Lafave, salah satu penganut teori kotemporer, 
mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan atau  yang dikenal 
dengan restorative justice (keadilan restoratif).52  
 
Teori-teori tersebut menjelaskan tentang tujuan suatu negara dalam ‘mengintervensi’ 
kejahatan melalui hukum pidana. Landasan teoritis tertentu yang diakui kemudian landasan 
suatu negara untuk menentukan kebijakan dan praktik pemidaan yang akan diterapakan, 
termasuk jenis pemidanaan yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan.53 
 
Perdebatan mengenai tujuan pemidanaan terus berkembang untuk menetapkan justifikasi 
hukum pidana. Perdebatan ini, yang belakangan berhenti menjadi perdebatan mengenai 
justifikasi tujuan dijatuhkannya pemidanaan terhadap seseorang telah beralih menjadi 
perdebatan tentang basis legitimasi dari adanya hukum pidana itu sendiri.  
 
Di Indonesia, perdebatan mengenai tujuan pemidanaan juga merupakan salah satu isu yang 
terus menjadi perhatian. Hal ini tidak terlepas dari masih adanya perbedaan pandangan para 
Aparat Penegak Hukum (APH) dan pembentuk UU tentang tujuan pemidanaan yang hendak 
dicapai. Dalam tataran praktis, perbedaan pandangan antar APH tersebut berdampak pada 
ketidaksamaan dalam pengambilan keputusan mengenai jenis dan ukuran pidana yang akan 
dijatuhkan kepada seseorang.54  
 

                                                        
46 Ibid., hal 20-21. 
47 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hal. 31. 
48 Muladi, Op.Cit., hal. 50. 
49 Eddy O.S., Op.Cit., hal. 33.  
50 Muladi, Op.Cit., hal. 51. 
51 Muladi, Op.Cit., hal. 19. 
52 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hal. 36. 
53 Jaan Sontak, Op.Cit. 
54 Wawancara N1 
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Melalui RKUHP, masalah tujuan pemidaan menjadi materi penting dan hendak menegaskan 
tentang maksud dari tujuan pemidaan di Indonesia. Pasal 58 Naskah (draft) RKUHP versi 28 
Mei 2018 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: (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 akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa 
aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lebih lanjut, RKUHP juga menegaskan bahwa 
pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat 
manusia. 55 

 
b. Pidana dan Tindakan  
 
Pidana memiliki makna sebagai langkah-langkah (measures) atau tindakan yang dijatuhkan 
oleh negara, dalam hal ini pengadilan, sebagai respons atas terjadinya kejahatan.56 Pidana 
diberikan dengan sengaja bagi terpidana guna memberikan terpidana pengalaman yang tidak 
menyenangkan (unpleasant experience) dan memotivasi supaya bertindak lebih baik dalam 
keadaan yang sama di kemudian hari.57 Pidana juga dapat dijatuhkan sebagai pembalasan, 
guna membantu korban menghadapi penderitaan yang timbul dari kejahatan.  Namun, agar 
pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif, berat ringannya pidana harus dijatuhkan secara 
proporsional dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. 
Pidana yang terlalu ringan atau terlalu berat akan cenderung menjadi tidak efisien dalam 
memotivasi orang untuk mengulangi tindak pidana di kemudian hari.58  
 
Sanksi pidana bukanlah satu-satunya respon yang ada dan tersedia atas pernyataan bersalah 
terhadap suatu tindak pidana. Sanksi pidana bertujuan menjaga ketentraman atau 
keamanan, serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik terhadap masyarakat. Dalam 
konteks tujuan ini, maka hukum pidana berfungsi sebagai prevensi umum dan khusus, 
penyelesaian konflik, dan penegasan norma. 59 Dalam hukum pidana, termasuk hukum pidana 
untuk anak, para hakim selain memberikan sanksi pidana dapat juga memerintahkan pelaku 
untuk melakukan tindakan (maatregel) tertentu. Putusan yang berupa tindakan tersebut 
pada prinsipnya adalah tindakan berwujud atau suatu perlakuan yang dijatuhkan hakim 
melalui vonis, bersamaan dengan hukuman pidana atau sebagai pengganti pidana.60 Putusan 
yang berupa tindakan ini lebih berperan sebagai fungsi prevensi khusus.   
 
Dalam sejarahnya, sanksi berupa tindakan tertentu muncul dari pengaruh aliran pemikiran 
baru dalam kriminologi pada paruh kedua abad 19. Pada saat itu, ketika mencari akar 
penyebab kriminalitas, muncul kesadaran bahwa ada keragaman penyimpangan perilaku 

                                                        
55 Lihat Pasal 58 ayat (2) naskah RKUHP per tanggal 28 Mei 2018. 
56 Lihat definisi straf  dalam Encyclo.nl. 
57 C. De Ruiter,  Forensisch gedragsonderzoek in strafzaken dalam Jurnal Justitiële Verkenningen Volume 30, hal 
50-61. 
58 Bas Wilde en Mathieu J. Kronenberg, Grondtrekken van het Nederlands strafrecht, Kluwer, 2013, hal. 55. 
59 J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 
2017, hal. 4.  
60 Ibid. 
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yang membutuhkan reaksi sanksi yang berbeda-beda, tidak sekedar pengenaan derita melalui 
pidana penjara. Tindakan tertentu dapat dilakukan, misalnya melalui pelatihan 
kepemimpinan (leadership) dan tanggung jawab, pendidikan, perawatan, serta bila 
diperlukan dengan meakukan langkah-langkah untuk mengatasi atau menghilangkah akar 
masalah munculnya tindak pidana. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencapai hasil 
akhir yang tidak dapat dicapai penjatuhan sanksi biasa, yaitu pencegahan berulangnya 
kriminalitas dan penghormatan terhadap norma-norma hukum.61  
 
Pengaturan yang memungkinkan adanya sanksi pidana dan tindakan seringkali dikerangkakan 
sebagai double track system (sistem dua jalur), yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Carl 
Stoos pada 1893 dalam KUHP Swiss. Dalam sistem ini, dikenal 2 (dua) konsekuensi yang dapat 
dibebankan kepada pelaku, yakni: (i) sanksi pidana yang merupakan perwujudan dari upaya 
pengamanan (security measures); dan (ii) tindakan sebagai upaya perlindungan (protective 
measures). Double track system ini merupakan sebuah kompromi dalam diskursus mengenai 
tujuan penjatuhan pidana. 62  
 
Indonesia juga telah “mengadopsi” konsep double track system, sebagaimana yang diatur 
dalam KUHP, UU Narkotika, UU SPPA dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana 
lainnya. Sebagai contohnya, KUHP mengatur adanya berbagai bentuk hukuman selain 
menjalani hukum penjara, misalnya pidana percobaan atau pidana denda. UU SPPA juga 
mengatur tentang dimungkinkannya penjatuhan sanksi berupa tindakan kepada anak yang 
belum berusia 14 (empat belas) tahun. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga 
memberikan kemungkinan adanya tindakan kepada pelaku, misalnya untuk anak dapat 
berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di 
rumah sakit jiwa, perawatan di institusi tertentu, kewajiban mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pelatihan, atau tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan untuk memperbaiki 
dampak tindak pidana.  
 
c. Konsepsi Hukuman non penjara  
 
Hukuman non penjara, yang juga dikenal dengan dalam berbagai istilah seperti alternative to 
imprisonment, non-custodial measures, non-cutodial penalties, prison alternatives, atau 
alternative sanction, merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam kebijakan 
pemidanaan dalam dekade terakhir. Istilah-istilah tersebut telah lama digunakan secara 
bergantian untuk merefleksikan karakter yang sama dalam susunan jenis hukuman yang 
dieksekusi di luar penjara.63 Konsep dan bentuk-bentuk hukuman non penjara ini juga telah 
banyak diterima dan diatur dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.  
 
Hukuman non penjara merujuk kepada respon atau langkah yang dirancang untuk 
menghindari penggunaaan penjara dalam beberapa tahapan di sistem peradilan pidana.64 

                                                        
61 Ibid., hal. 5. 
62 H.C. Fragoso, 1968, The Dual Track System of Sanction in Continental Criminal Law dalam International Journal 
of Offender Therapy, volume 12 issue 1 Januari, hal. 39. 
63 Oznur Sevdiren, Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey, Springer, London, 
2011, hal. 14.  
64 Faye S. Taxman dan Alex Breno, 2017, Alternatives to Incarceration dalam Oxford Research Encyclopedias 
Criminology and Criminal Justice, hal. 1. 
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United States Departement of Justice (1990) mendefinisikan hukuman non penjara sebagai "a 
punishment option that is considered on a continuum to fall between traditional probation 
supervision and traditional incarceration" (suatu pilihan hukuman yang dipertimbangkan 
pada hubungan yang tercipta antara pengawasan hukuman percobaan yang trasional dan 
pemenjaraan yang tradisional). 65  
 
Sejalan dengan definisi diatas, United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial 
Measures atau dikenal dengan Tokyo Rules menggunakan istilah "non-custodial measures". 
Istilah ini merujuk pada keputusan dari otoritas yang berwenang dalam tahapan proses 
peradilan pidana, yang mensyaratkan seseorang yang diduga atau diputus melakukan tindak 
pidana untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang tidak melibatkan pemenjaraan. Konsep 
hukuman non penjara ini diperluas untuk memberikan opsi-opsi yang memungkinkan untuk 
menduplikasi jaminan yang sifatnya tradisional untuk beberapa terpidana yang dijatuhi 
hukuman penjara.66  
 
Kemunculan konsep hukuman non penjara dipengaruhi oleh perubahan persepsi ahli 
mengenai kejahatan dan hukumannya. Justifikasi filosofis pemenjaraan, bersamaan dengan 
munculnya konsep "penjeraan" dan "retribusi" dalam pembahasan tentang "reformasi" atau 
"rehabilitasi" merupakan sumber utama atas inspirasi munculnya hukuman non penjara. 
Pengaruh lain yang sangat penting tentang hukuman non penjara adalah munculnya 
keraguan mengenai kemampuan penjara untuk merehabilitasi narapidana.67  
 
Sebelum kemunculan konsep hukuman non penjara, penganut aliran klasik berpendapat 
bahwa pemenjaraan merupakan metode paling tepat untuk menghukum seseorang.68 
Sejumlah ahli tidak sepakat dengan pendekatan tersebut dan berargumen bahwa 
pemenjaraan memiliki sifat dan konsekuensi negatif, sehingga mengharuskan adanya konsep 
baru untuk menghindari terjadinya dampak negatif tersebut, yakni bentuk hukuman non 
penjara non pemenjaraan. Konsepsi hukuman non penjara tidak menghalangi reintegrasi 
narapidana ke dalam masyarakat namun justru memfasilitasinya. Sebaliknya, pemenjaraan 
justru mempersulit upaya pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat ketika mereka 
bebas.69  
 
Hukuman non penjara dianggap cocok bagi pelaku dengan karakteristik tertentu. 
Karakteristik pelaku tersebut dapat digunakan untuk menilai hukuman yang tepat bagi 
mereka dengan melakukan evaluasi kondisi-kondisi mereka. Karakterisktik tersebut 
diantaranya: apakah pelaku merupakan residivis, memiliki kemungkinan besar tidak 
mengulangi tindak pidana, sejarah perbuatan mereka sebelumnya, pelaku menyesali 
perbuatannya, dan status mereka di masyarakat.    
 

                                                        
65 Josine Junger-Tas, Alternatives to Prison Sentences: Experiences and Developments, Kugler, New York, 1994, 
hal. 1. 
66 Legislative Program Review & Investigations Committee Connecticut, Pre-Trial Diversion & Alternative 
Sanction, https://www.cga.ct.gov/2004/pridata/Studies/Alternative_Sanctions_Briefing.htm, 2014. 
67 Oznur Sevriden, Op.Cit.,  hal. 43. 
68 Ibid., hal. 17-18. 
69 Ugljesa Zvekic, International Trends in Non-Custodial Sanctions dalam Promoting Probation Internationally, 
UNICRI, London, hal. 32.  

https://www.cga.ct.gov/2004/pridata/Studies/Alternative_Sanctions_Briefing.htm
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Hukuman non penjara adalah sanksi pidana (criminal sanctions), yang memiliki dua karakter: 
(i) prevensi atau pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan; dan (ii) represi, 
yang dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Tujuan utamanya, memerangi 
kejahatan tanpa harus menjatuhkan pidana penjara atau memberikan hukuman tanpa 
melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang (insolation measures).70 Dalam 
tataran yang lebih operasional, hukuman non penjara di dalam sistem peradilan pidana akan 
memberikan fleksibilitas yang konsisten dengan asal dan sifat suatu tindak pidana, latar 
belakang dari pelaku, tujuan melindungi masyarakat serta menghindari penggunaan 
pemenjaraan yang tidak perlu.71 Hukuman non penjara ini juga harus tersedia sejak sebelum 
persidangan hingga setelah penjatuhan putusan.  
 
Berbagai negara telah mengatur dan menerapkan hukuman non penjara.  Perancis 
merupakan negara pertama yang memasukkan salah satu bentuk hukuman non penjara 
berupa pidana percobaan dalam draft peraturan perundang-undangan pada 1884, yang 
kemudian disyahkan pada 1891. Draft ini menekankan pentingnya menghindari efek 
pemenjaraan singkat bagi terdakwa yang belum pernah didakwa, bagi pelaku yang 
berdasarkan karakter moralnya masih dianggap layak berada di masyarakat, serta tidak ada 
kekhawatiran atas keberadaannya secara bebas di masyarakat. Belgia pada 1888 mengadopsi 
kebijakan serupa, namun dengan syarat yang lebih ketat, yakni hukuman non penjara hanya 
bisa dijatuhkan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan dalam hal 
hakim menjatuhkan hukuman yang tidak lebih dari 6  bulan.72   
 
Kemunculan pidana percobaan yang diperkenalkan Perancis kemudian berkembang dalam di 
berbagai forum internasional.73 Beberapa negara Eropa kemudian mulai mengadopsi 
ketentuan pidana percobaan (conditional execution of punishment) dengan berbagai 
modifikasi, diantaranya: Luxemburg (1892), Portugal (1893), Norwegia (1894), Italia (1904), 
Bulgaria (1904), Denmark (1905), Swedia (1906), Spanyol (1908), Hungaria (1908), Yunani 
(1911), Belanda (1915), dan Finlandia (1918).74  
 
Penggunaan hukuman non penjara kemudian mendapatkan justifikasi praktisnya. Pada 
periode 1970an, Amerika Serikat dan Inggris, 2 (dua) negara yang mengalami masalah 
overcrowding serius, mengadopsi konsep hukuman non penjara.75 Kedua negara ini kemudian 
mengembangkan berbagai jenis hukuman non penjara dengan tujuan untuk mengurangi 
penggunaan penjara. 

 
d. Standar Internasional Hukuman Non Penjara: Tokyo Rules  
 
Tokyo Rules merupakan instrumen hukum HAM internasional yang berisi standar-standar 
minimal yang harus dipenuhi negara jika hendak menjatuhkan hukuman non penjara. Tokyo 

                                                        
70 Adrian Leka, Comparative Overview of Alternative Measures in Different Places dalam Academic Journal of 
Interdisciplinary Studies, MCSER Publishing, Rome, hal. 220. 
71 Pasal 2.3 The Tokyo Rules. 
72 Oznur Sevriden, Op.Cit., hal. 24. 
73 Diantaranya pada 1885 dalam the Third International Penintentiary Congress dan The Fourth Congress in St. 
Petersburg 1890. 
74 Oznur Sevriden, Op.Cit., hal. 25. 
75 Josine Junger-Tas, , Op.Cit., hal. 1. 
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rules merepresentasikan langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas respon 
masyarakat terhadap kejahatan, karena hukuman non penjara mempunyia peran yang 
signifikan dalam sistem peradilan pidana dengan budaya dan sistem hukum yang berbeda. 
Perumus Tokyo Rules memandang adanya keuntungan dengan pendekatan individualizing 
sentencing atau penjatuhan hukuman yang memperhatikan kebutuhan setiap orang, karena 
selama ini pendekatan tersebut yang terbukti lebih efektif yang memungkinkan terpidana 
tetap bebas dan membuka peluang bagi mereka untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari 
seperti semula: tetap bekerja, belajar, atau berhubungan dengan keluarganya.76 
 
Tokyo Rules menekankan pentingnya hukuman non penjara sebagai cara atau langkah dalam 
memperlakukan pelaku kejahatan.77 Tokyo Rules bertujuan mendorong kemungkinan 
penggunaan hukuman non penjara seluas mungkin serta memastikan dan diimplementasikan 
secara fair dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku.78 Ketentuan Tokyo Rules berlaku 
bagi semua orang yang sedang dalam masa penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, 
ataupun mereka yang telah dijatuhi hukuman. Meskipun jenis hukuman non penjara sering 
disebut sebagai “alternative”. Namun penyebutan "alternatif" dalam Tokyo Rules tidak 
kemudian membuat pemenjaraan menjadi jenis pemidanaan yang utama dan jenis hukuman 
non penjara sebagai pilihan kedua atau tidak lebih penting.79  
 
Advokasi terhadap hukuman non penjara merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini 
didasarkan pada:  
 
Pertama, hukuman non penjara memiliki nilai yang sangat besar bagi terpidana dan 
masyarakat. Bentuk hukuman ini mungkin memiliki kerugian bagi terpidana, namun 
menerapkan model hukuman pemenjaraan semata dapat dianggap sebagai hukuman yang 
tidak tepat, utamanya terhadap kejahatan-kejahatan dengan pelaku dengan karakter khusus. 
Karakter tersebut misalnya, perbuatannya merupakan kejahatan ringan, pelaku kecil 
kemungkinan mengulangi tindak pidana atau menjadi residivis, atau pelaku yang 
membutuhkan bantuan medis, psikiatrik, dan sosial.  
 
Kedua, hukuman non penjara berpotensi mengurangi beban negara. Kejahatan dan 
dampaknya menciptakan beban finansial yang besar bagi negara karena pelaksanaan 
peradilan pidana dan penjatuhan hukuman panjara membutuhkan biaya mahal. Penerapan 
beberapa bentuk hukuman non penjara membutuhkan biaya yang lebih kecil, selain 
kemungkinan adanya keuntungan finansial yang tidak langsung sebagai dampak pengurangan 
biaya sosial untuk pemenjaraan dan juga berkurangnya kejahatan (reduction in crimes).  
 
Hukuman non penjara tidak mengekang pelaku sebesar hukuman dengan pemenjaraan, 
namun pelaku diharuskan memenuhi kondisi, persyaratan, dan pembatasan tertentu. 
Hukuman non penjara memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dari pemenjaraan, dengan 

                                                        
76 Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Human Rights in the 
Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, UN Publications, 
New York, 2003, hal. 373. 
77 US Departement of Justice dan National Institute of Justice, Commentary on the United Nations Standard 
Minimum Rules for Non-Custodial Measures, UN, New York, 1993,  hal. 2.  
78 Ibid., hal. 5.  
79 Ibid., hal. 2. 



  

17 
 

mempertimbangan sejumlah faktor seperti: sifat dari tindak pidana, karakter pelaku, 
kebutuhan melindungi masyarakat serta menghindari penggunaan pemenjaraan. 
Karakteristik tersebut memunculkan keuntungan utama, yakni fleksibilitas dan kapasitas 
untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap terpidana.  
 
Menghindari hukuman pemenjaraan meningkatkan kemungkinan reintegrasi terpidana yang 
lebih baik ke dalam masyarakat dan internalisasi nilai-nilai sosial yang lebih baik. Sebaliknya, 
pemenjaraan akan memutus hubungan terpidana dengan masyarakat dan menghalangi 
reintegrasi terpidana ke masyarakat. Karakter unik dari hukuman non penjara adalah 
memungkinkan negara melaksanakan kekuasaannya dalam merespon terjadinya kejahatan 
namun juga mengizinkan perilaku pelaku berevolusi atau berubah dalam kondisi yang alami 
atau normal. Hal ini memberikan kesempatan terpidana untuk mengembangkan rasa 
tanggung jawabnya, mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan lainnya, serta 
membantu pelaku menjadi warga negara yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.  
 
Hukuman non penjara juga bermanfaat untuk lebih memudahkan pelibatan masyarakat 
dalam proses perubahan diri pelaku dibandingkan pemenjaraan. Pelaku yang dijatuhi 
hukuman non penjara tidak dikurung di tempat terpisah atau jauh namun harus tetap tinggal 
dengan masyarakat. Hal ini merupakan inti dari hukuman non penjara yaitu harus mendorong 
partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam administrasi sistem peradilan pidana 
akan memberikan keuntungan yang lebih luas, yakni mengubah pemahaman dan penerimaan 
publik, serta hasil-hasil positif hukuman non penjara menjadikan bentuk hukuman ini lebih 
kredibel. Selain itu, keberhasilan hukuman non penjara dalam mereintegrasikan pelaku 
dengan adanya partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada proses rehabilitasi pelaku 
dan mengurangi resiko stigmatisasi. 
 
Fleksibiltas dan keluasan jangkauan hukuman non penjara berpotensi menciptakan 
diskriminasi dan inkonsistensi putusan karena adanya unsur diskresi ketika otoritas 
mengambil keputusan, sehingga persamaan perlakuan dalam penerapan hukuman non 
penjara harus selalu dipenuhi.80 Tokyo Rules menyatakan bahwa aturan harus dilaksanakan 
tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, umur, orientasi seksual, bahasa, agama, golongan 
politik, nasionalitas, kekayaan, status kelahiran, atau status yang lain.  Selain itu, sebisa 
mungkin penentuan jenis-jenis hukuman non penjara yang tersedia dan jumlahnya harus 
dilakukan dengan seksama untuk tetap memungkinkan terjadinya konsistensi putusan. 
Konsistensi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keadilan, 
sehingga cara-cara tertentu harus dibentuk guna memastikan adanya konsistensi bersamaan 
dengan fleksibelilitas dan unsur diskresi dalam hukuman non penjara non-pemenjaran.81 
Tokyo Rules kemudian merekomendasikan kepada negara untuk mengembangkan panduan 
(guidelines) yang dapat memastikan atau mendekatkan konsistensi penjatuhan hukuman 
dengan hukuman non penjara.82  
 
Tujuan besar lainnya dari Tokyo Rules yang memunculkan hukuman non penjara adalah 
pengurangan pemenjaraan sebagai upaya yang harus dicapai di masa depan. Tokyo Rules juga 

                                                        
80 Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Op.Cit., hal. 378. 
81 US Departement of Justice dan National Institute of Justice, Op.Cit.,  hal. 10. 
82 Ibid., hal. 9. 
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menegaskan bahwa penggunaan hukuman non penjara haruslah dijadikan sebagai sebuah 
gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi. 
 
e. Pemenjaraan dan dampaknya: Overcrowding dan kegagalan dalam mencapai tujuan 
pemidanaan 
 
Pendekatan yang mengutamakan penghukuman pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana 
mendominasi kebijakan hukum pidana selama lebih dari 30 tahun dan masih menjadi 
cornerstone dalam sistem hukum pidana konvensional.83 Pendekatan ini didasarkan pada 
teori yang meyakini bahwa semakin banyak pelaku kejahatan yang dipenjara, maka akan 
semakin sedikit kejahatan yang mungkin dilakukan. Namun, pendekatan pemenjaraan ini 
menunjukkan kegagalan dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana dan justru 
menimbulkan berbagai permasalahan baru. Hukuman pemenjaraan yang awalnya ditujukan 
guna memenuhi nilai keadilan dan mengurangi kejahatan, justru menunjukkan bukti yang 
sebaliknya.84  
 
Salah satu permasalahan yang muncul dari pendekatan pemenjaraan adalah kondisi 
kelebihan kapasitas penjara (overcrowding). Jumlah orang yang di penjara mengalami 
peningkatan dan menjadikan banyak penjara kelebihan kapasitas, penjara menjadi tidak 
layak, dan bahkan menyebabkan membengkaknya anggaran negara.85 Fenomena ini terjadi 
di seluruh dunia, yang selama 15 tahun terakhir, diperkirakan populasinya meningkat hampir 
25 hingga 30 persen. Di Eropa, pada 2012, populasi rata-rata penjara adalah 125,6 narapidana 
per 100.000 populasi dan pada 2013 meningkat hingga 133,5 narapidana per 100.000 
populasi.86 Di Amerika Serikat, sejak 1992 hingga 2007 jumlah narapidana terus meningkat 
dari 505 per 100.000 menjadi kurang lebih 756 per 100.000. 1 dari 100 orang dewasa 
dipenjara dan kurang lebih 2,2 miliar anak-anak ditangkap pada 2007.87 Sedangkan di 
Indonesia, pada Januari 2017, jumlah tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas mencapai 
206.878 orang dan bertambah hingga 42.595 orang, yang pada Agustus 2018, jumlahnya 
mencapai 249.473 orang.88 
 
Selain permasalahan overcrowding dan dampaknya, bukti empiris menunjukkan hukuman 
penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan pidana yang diharapkan.89 Arief menyatakan, 
jika penerapan pidana penjara dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, pidana 
penjara ternyata tidak begitu efektif untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini khususnya 
terkait dengan tujuan pemidanaan untuk merehabilitasi pelaku, yang terbukti masih 

                                                        
83 Ugljesa Zvekic, Op.Cit., hal. 19. 
84 D.A Andrews dan James Bonta, Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice dalam Psychology, Public 
Policy, and Law, Vol 16 No. 1, 2010, hal. 39. 
85 Ibid., hal. 40. 
86 Giorgia Stefani, et.al., Reducing Prison Population Advanced Tools of Justice in Europe, Comunita Papa Giovani 
XXIII, Rimini, 2013, hal. 6. 
87 D.A Andrews dan James Bonta, Op.Cit., hal. 39. 
88 Sistem Database Pemasyarakatan (per Juli 2018), smslap.ditjenpas.go.id., diakses pada 15 Agustus 2018. 
89 Sandeep Gopalan dan Mirko Bagaric, Progressive Alternatives to Imprisonment in an Increasingly Punitive (and 
Self-Defeating) Society dalam Seattle University Law Review, Vol 40, 2016, hal. 60. 
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banyaknya residivisme. Sedangkan untuk tujuan pemidanaan agar seseorang tidak 
melakukan kejahatan, ternyata sulit membuktikan korelasinya.90 
 
Sejumlah ahli91 bersepakat mengenai gagasan tentang keharusan adanya pembedaan antara 
pelaku kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Melihat kondisi penjara saat ini, 
kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengurangi narapidana yang 
melakukan kejahatan hanya sesekali (bukan residivis). Mereka dianggap dapat diperbaiki 
perilakunya melalui koreksi dan karenanya "diselamatkan", dengan kepercayaan bahwa 
harus dilakukan dengan memunculkan bentuk-bentuk penghukuman alternatif yang 
bertujuan memindahkan mereka dari dalam penjara.92  
 
Adanya hukuman non penjara merupakan salah satu jawaban untuk mengurangi masalah 
overcrowding dan dampaknya. Meski sejumlah ahli berpendapat bahwa permasalahan 
overcrowding dapat diatasi dengan membangun penjara baru sehingga lebih banyak orang 
dapat dipenjara dan ditahan, fakta menunjukkan cara tersebut tidak dapat mengatasi 
overcrowding. Hal ini terlihat di Wales dan Inggris, yang dalam periode 1997-2010, meski 
sebanyak 26.000 penjara baru dibangun, overcrowding di kedua wilayah tersebut masih tetap 
berada pada angka 60%.93  
 
Populasi penghuni penjara yang terus meningkat dan menyebabkan overcrowding di 
beberapa negara menunjukkan kebutuhan untuk memperhitungkan perlunya penggantian 
hukuman pemenjaraan menjadi hukuman alternatif lain. Bentuk hukuman seperti pelayanan 
masyarakat, percobaan, dan lainnya sangat mendesak karena hukuman non penjara tersebut 
dapat menjadi awal tercapainya rehabilitasi pelaku.94 Dengan demikian, berbagai bentuk 
hukuman non penjara perlu diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini untuk 
memberikan fleksibilitas terhadap sifat dan tendensi dari suatu tindak pidana serta latar 
belakang dan kepribadian pelaku kejahatan dan untuk menghindari penggunaan 
pemenjaraan yang berlebihan dan tidak perlu.95  

                                                        
90 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 67.  
91 Misalnya menurut von Liszt yang memandang tujuan dijatuhkannya pidana dibedakan berdasarkan karakter 
pelakunya: bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sesekali (occasional offender) maka pidana dijatuhkan 
tujuannya untuk memberikan efek jera dan sebagai peringatan, bagi pelaku yang sudah beberapa kali melakukan 
tindak pidana namun masih bisa ditoleransi perbuatannya maka pidana dijatuhkan untuk membantu pelaku 
tindak pidana dalam proses kembali ke masyarakat / resosialisasi, sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang 
sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dan peruatannya tidak dapat ditoleransi maka penjatuhan pidana 
ditujukan untuk membatasi atau sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana sembari 
untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi kembali perbuatannya. Sedangkan Cesare Lombroso dan 
pengikutnya Ferri dan Garofalo, yang berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah fenomena natural dan 
pelaku tindak pidana adalah manusia yang berbeda kelompok, percaya bahwa penjatuhan pidana ditujukan 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menekankan pentingnya pemeriksaan yang ilmiah terhadap 
tindak pidana. Lihat Oznur Sevdiren, Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey, 
hal. 18-20. 
92 Oznur Sevriden, Op.Cit., hal. 20-21.  
93 Criminal Justice Alliance, Crowded Out: The Impact of Prison Overcrowding on Rehabilitation, Criminal Justice 
Alliance, London, 2012, hal. 3. 
94 Giorgia Stefani, dkk, Op.Cit., hal. 6. 
95 Penal Reform International dan Thailand Institute of Justice, Guidance Document on the United Nations Rules 
on the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), 
Penal Reform International, London, 2013, hal. 6. 



  

20 
 

 
Namun, perlu ada keseimbangan antara pembatasan dan keadilan dalam penerapan hukum 
pidana. Laporan Canadian Sentencing Commission 1987 menyebut, meski perlindungan 
terhadap warga negara merupakan tujuan utama dari hukum pidana, pembatasan dan 
keadilan dalam penerapan hukum pidana juga harus diperhatikan. Pembatasan dalam 
penerapan hukum pidana diperlukan karena sifat dasar pemidanaan adalah menghukum dan 
sifatnya memaksa, namun karena kebebasan dan kemanusiaan merupakan hak asasi yang 
sangat dihargai maka penggunaan alternatif lain yang sifatnya tidak memaksa, tidak terlalu 
formal (less formal), dan pendekatannya yang lebih positif perlu diutamakan jika 
dimungkinkan dan secara tepat dilakukan.96 Berbagai negara di Eropa telah merumuskan 
bahwa tujuan dan maksud hukuman non penjara, yakni: pencegahan (prevensi) terhadap 
pengulangan tindak pidana, rehabilitasi sosial, perlindungan terhadap masyarakat, 
menghindari pemenjaraan dan dampak negatifnya, untuk mengurangi anggaran, serta untuk 
kepentingan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman.97 
 
B. Praktik Pengaturan dan Pelaksanaan Hukuman non penjara di  Berbagai Negara 
 
a. Belanda 
 
1) Pidana Bersyarat  
 
Belanda mengatur pidana bersyarat dalam Pasal 14a hingga Pasal 14l KUHP Belanda. Bentuk 
pidana bersyarat diantaranya adalah pidana penjara yang tidak perlu dilaksanakan, 
percobaan, dan pidana penjara dengan syarat tertentu. Pidana bersyarat dapat diberikan 
dalam hal pidana penjara dijatuhkan kurang dari 2 tahun, terhadap penahanan selain 
penahanan biasa, serta melalui kerja sosial atau denda. Pidana ini juga dapat dijatuhkan 
sebagian bagi terpidana yang dijatuhi pidana 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, dengan 
memerintahkan sebagian dari masa hukuman tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk 
tidak dijalankan.98  
 
Dalam pidana percobaan, pengadilan memberikan perintah kepada terpidana bersyarat 
untuk berada pada masa percobaan, yang lamanya ditentukan dalam putusan bersama-sama 
dengan perintah bahwa hukuman tidak perlu dijalankan seluruhnya. Masa percobaan dapat 
diberikan maksimal 3 (tiga) tahun, namun dalam keadan tertentu dapat dijatuhkan hingga 10 
(sepuluh) tahun. Keadaan tertentu tersebut yakni jika ada pertimbangan serius bahwa 
terdakwa akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk kejahatan serius terhadap tubuh 
(physical integrity) atau mengancam dan membahayakan fisik.99 
 
Terpidana bersyarat wajib memenuhi sejumlah syarat umum maupun khusus. Syarat umum 
adalah tidak melakukan kejahatan sebelum masa percobaan berakhir. Bagi terpidana yang 
diperintahkan untuk tidak menjalankan sebagian dari masa hukuman, syarat umum lainnya 
adalah kesediaan memberikan cap sidik jadi (fingerprint) untuk keperluan kelengkapan 

                                                        
96 Josine Junger-Tas, Op.Cit., hal. 6. 
97 FAMM, Alternatives to Incarceration in a Nutshell, https://famm.org/wp-content/uploads/FS-Alternatives-in-
a-Nutshell.pdf, diakses pada 10 Januari 2019. 
98 Pasal 14a Wetboek van Strafrecht. 
99 Pasal 14b (1) dan (2) Wetboek van Strafrecht. 

https://famm.org/wp-content/uploads/FS-Alternatives-in-a-Nutshell.pdf
https://famm.org/wp-content/uploads/FS-Alternatives-in-a-Nutshell.pdf
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identitas atau bersedia menyediakan dokumen identitas, serta mematuhi segala bentuk 
pengawasan dalam masa percobaan.100 Selain syarat umum tersebut, Pengadilan dapat 
menambahkan syarat yang lain, yaitu:  
 

1) Kompensasi penuh atau sebagian atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan 
oleh kejahatan yang dilakukan;  

2) Perbaikan secara keseluruhan atau sebagian kerusakan atau kehilangan yang 
disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan;  

3) Pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan pengadilan, minimal sama 
dengan selisih denda yang ditentukan UU untuk pelanggaran tersebut dan denda yang 
dijatuhkan;   

4) Pembayaran sejumlah uang, yang jumlahnya ditentukan pengadilan, kepada Badan 
Pengelola Dana Kompensasi Akibat Perbuatan Pidana (the Criminal Injuries 
Compensation Fund) atau kepada organisasi perlindungan korban kejahatan. 
Jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah maksimum denda yang ditentukan UU;  

5) Larangan menghubungi orang atau organisasi tertentu secara langsung maupun 
melalui pihak ketiga; 

6) Larangan berada di tempat tertentu atau yang berdekatan dengan tempat tertentu; 
7) Kewajiban hadir pada waktu, tempat, atau masa tertentu; 
8) Kewajiban untuk melapor pada waktu dan kepada instansi tertentu; 
9) Larangan penggunaan obat atau alkohol dan kewajiban memenuhi perintah tes darah 

dan urin guna menilai kepatuhan terhadap hukuman percobaan; 
10) Merujuk terdakwa untuk dirawat di institusi kesehatan; 
11) Kewajiban menerima perawatan dari ahli atau institusi kesehatan; 
12) Ditempatkan pada hunian yang diawasi atau penampungan sosial; 
13) Ikut serta dalam program edukasi (intervention) tentang perilaku; 
14) Kondisi lainnya yang berhubungan dengan sikap dan perilaku terdakwa.  

 
Kejaksaan merupakan instansi yang berwenang terhadap seluruh pemenuhan syarat umum 
maupun syarat khusus.101 Sementara Pengadilan dapat menunjuk sebuah instansi pengawas 
yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat khusus, serta membantu 
terdakwa memenuhi syarat-syarat khusus tersebut.102 Pengadilan juga dapat mengurangi 
atau menambah masa percobaan sebanyak satu kali atas permintaan Kejaksaan atau 
terdakwa. Selama masa percobaan atau ketika masa percobaan ditangguhkan, pengadilan 
dapat mengubah syarat-syarat khusus, mengubah bentuk pelaksanaan, membatalkan, 
menentukan syarat khusus baru, serta memberi, mengubah atau membatalkan penunjukan 
instansi pengawas.103 Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan, secara ex officio atau 
melalui permintaan Kejaksaan, agar pelaksaan syarat-syarat khusus atau pengawasan 
terhadap putusan dapat dilakukan segera, apabila ada pertimbangan yang cukup serius 
bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya.104  
 

                                                        
100 Pasal 14c (1) Wetboek van Strafrecht. 
101 Pasal 14d Wetboek van Strafrecht. 
102 Pasal 14d Wetboek van Strafrecht. 
103 Pasal 14f(2) Wetboek van Strafrecht. 
104 Pasal 14e Wetboek van Strafrecht. 
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Dalam hal terpidana dianggap melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, Kejaksaan dapat 
memerintahkan agar terdakwa ditangkap jika terdapat alasan kuat untuk menduga terpiadna 
tidak patuh.105 Kemudian, terpidana akan dihadapkan pada Hakim Pemeriksa dan 
memberikan keputusan dalam waktu 3x24 jam setelah penangkapan. Jika hakim 
mengabulkan permohonan Kejaksaan, Hakim harus memerintahkan pelaksaan hukuman 
sementara penahanan terhadap terpidana. Sebaliknya, jika Hakim menolak maka Hakim 
Pemeriksa harus memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.106 
 
2) Pelayanan Masyarakat 
 
Pelayanan masyarakat (community service) di Belanda diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a) 
nomor (3), dan Pasal 22b-Pasal 22k KUHP Belanda. Ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan 
masyarakat kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (Governmental Decree/Staatsblad) 
Nomor stb-2001-33 tanggal 15 Januari 2001. Peraturan tersebut diantaraya mengatur 
tentang hak dan kewajiban terpidana, badan pelaksana yakni badan pemasyarakatan (untuk 
narapidana dewasa) dan badan perlindungan anak (untuk narapidana anak), serta prosedur 
pengajuan keberatan dari narapidana jika dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan 
masyarakat terjadi pelanggaran oleh badan pelaksana. 
 
Pada prinsipnya, pelayanan masyarakat tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan serius, 
yakni kejahatan yang diancam pidana penjara 6 (enam) tahun atau lebih dan menyerang 
integritas fisik, penganiayaan berat, pornografi anak, dan kejahatan seksual terhadap anak. 
Namun, perintah layanan masyarakat masih dapat diberikan terhasap pelaku jenis-jenis 
kejahatan tersebut sepanjang penjatuhan hukuman berupa perampasan kemerdekaan 
(penjara) juga dijatuhkan bersamaan atau dikombinakasikan dengan perintah pelayanan 
masyarakat. 
 
Dalam kasus-kasus kejahatan yang mempunyai dampak terhadap fisik atau psikologis yang 
serius bagi korban, misalnya perkosaan atau penganiayaan berat, hakim tidak pernah hanya 
menjatuhkan perintah pelayanan masyarakat,107 dan terdakwa akan tetap menerima 
hukuman penjara. Perubahan KUHP Belanda pada 2012 kemudian lebih memperketat 
pemberian perintah pelayanan masyarakat, yakni pelaku juga tidak akan pernah dihukum 
hanya dengan perintah pelayanan masyarakat jika mengulangi kembali kejahatan serupa 
dalam waktu 5 tahun dan sebelumnya telah dijatuhi perintah pelayanan masyarakat.108  
 
Dalam sistem peradilan pidana remaja (juvenile justice system), perintah pelayanan 
masyarakat dapat mencakup hukuman yang bersifat mendidik. Narapidana remaja akan 
mengikuti kelas-kelas pelatihan untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapinya, 
misalnya kecanduan atau masalah yang terkait perilaku.109 
 

                                                        
105 Pasal 14fa (1) Wetboek van Strafrecht. 
106 Pasal 14fa (1) Wetboek van Strafrecht. 
107 De Rechtspraak, Taakstraf, diakses dari https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-
nieuws/Themas/Taakstraffen, diakses pada 16 November 2018. 
108 Pasal 22b ayat (2) Wetboek van Strafrecht. 
109 De Rechtspraak, op. cit., diakses pada 16 November 2018. 

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Taakstraffen
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Taakstraffen
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Pengadilan dapat memberikan perintah untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dalam 3 
(tiga) bentuk, yakni maksimum 240 jam,110 maksimum 480 jam untuk hukuman yang bersifat 
mendidik (educational sentences) dan perintah-perintah kombinasi. Pelayanan masyarakat 
biasanya dikenakan secara kombinasi dengan jenis hukuman lain, misalnya pelayanan 
masyarakat bersama hukuman penjara (pendek), percobaan, atau denda. Jika dilaksanakan 
secara kombinasi dengan hukuman penjara, perintah pelayanan masyarakat hanya dapat 
diberikan bersamaan dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.111 
 
Sejumlah pengaturan tentang pelayanan masyarakat mengalami perubahan melalui KUHP 
Belanda pada 2001. Sebelumnya, pelayanan masyarakat dapat diperintahkan oleh hakim 
maupun jaksa, dan hakim dapat menentukan sendiri bentuk-bentuk pelayanan masyarakat. 
Berdasarkan alasan praktis, keputusan bentuk pelayanan masyarakat kepada terpidana 
biasanya ditentukan setelah persidangan oleh petugas dari badan pemasyarakatan 
(probation service). Setelah perubahan, hakim dapat langsung memutuskan bentuk 
pelayanan masyarakat, tetapi sebagaimana sebelumnya, dalam banyak kasus badan 
pemasyarakatan yang tetap menentukan bentuk pelayanan.112   
 
Tanggung jawab pelaksanaan pelayanan masyarakat merupakan kewenangan Kejaksaan. 
Kewenangan tersebut antara lain berupa: (i) mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan 
perintah pelayanan masyarakat dari badan pemasyarakatan; (ii) mengubah bentuk pelayanan 
masyarakat yang akan dijalankan; (iii) memerintahkan agar terpidana menjalani hukuman 
penjara jika terpidana gagal menjalankan perintah pelayanan masyarakat.113 Dalam hal jaksa 
menilai bahwa terpidana gagal menjalankan pelayanan masyarakat sesuai yang 
diperintahkan, jaksa dapat mengganti dengan hukuman penjara minimal 1 (satu) hari dan 
maksimal 4 (empat) bulan, dengan ketentuan konversi 2 jam pelayanan masyarakat setara 
dengan 1 hari hukuman penjara.114 Namun, terpidana dapat mengajukan keberatan pada 
hakim untuk meninjau ulang apakah alasan penggantian hukuman tersebut sah dan  
pengadilan dapat mengubah keputusan jaksa jika memang alasan terpidana dapat 
dibenarkan.  
 
Seseorang yang menerima perintah pelayanan masyarakat harus melakukan pekerjaan tanpa 
upah,115 dan sebagian besar dilakukan pada instansi pemerintahan atau swasta yang terkait 
dengan perawatan kesehatan, perlindungan lingkungan, serta pekerjaan sosial dan budaya. 
Pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara pribadi dan berkelompok dan kegiatan 
berkelompok tersebut dapat dilakukan untuk orang-orang yang tidak cocok dengan kegiatan 
yang bersifat pribadi, misalnya pelaku kejahatan seksual atau pecandu. Selain itu, kegiatan 
pelayanan dapat dilakukan pada akhir pekan bagi mereka yang tidak dapat mengambil libur 
karena pekerjaannya.116 
 

                                                        
110 Pasal 22c ayat (2) Wetboek van Strafrecht. 
111 Pasal 9 ayat (4) Wetboek van Strafrecht. 
112 Miranda Boone, Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands dalam European Journal of 
Probation, Volume 2 Nomor 1, University of Bucharest, 2010, hal. 22-40. 
113 Ibid. 
114 Pasal 22d ayat (3) Wetboek van Strafrecht. 
115 Lihat Pasal 22c ayat (1) Wetboek van Strafrecht. 
116 Ibid. 
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Badan pemasyarakatan akan memastikan bahwa narapidana menjalankan bentuk pelayanan 
masyarakat yang tepat, yang sedapat mugkin terkait dengan kejahatan yang dilakukan.117 
Petugas badan pemasyarakatan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan dari 
terpidana. Jika terpidana lalai, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat ke kantor 
pusat badan pemasyarakatan. Dalam hal  kantor pusat tersebut melaporkan bahwa perintah 
pelayanan belum sepenuhnya selesai, maka akan mengajukan klaim ke pengadilan agar 
pelayanan masyarakat digantikan dengan dengan hukuman penjara.118 
 
Belanda mempunyai tujuan tersendiri ketika menerapkan perintah pelayanan masyarakat 
dengan intensitas yang tinggi, yaitu tujuan rehabilitasi terhadap diri narapidana. Pada tahun 
2015, Pengadilan Belanda memberikan kurang lebih 30.000 perintah pelayanan kepada 
pelaku kejahatan yang terkait dengan aset (33%), kekerasan dan kejahatan seksual (25%), 
serta kejahatan narkotika yang ringan (8%).119 Dengan pemberian sanksi pelayanan 
masyarakat, narapidana berkesempatan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan 
belajar untuk disiplin secara mandiri sehingga dapat mengurangi kecenderungan mengulangi 
kejahatan. Selain itu, peluang narapidana “terkontaminasi” dengan narapidana lain dapat 
dicegah jika perintah pelayanan masyarakat lebih dipertimbangkan dari pada hukuman 
penjara.120 Fakta menujukkan bahwa selama ini penjara merupakan tempat yang sangat 
kondusif bagi narapidana untuk saling “belajar dan berbagi pengalaman” terkait modus-
modus dalam melakukan kejahatan.  

 
3) Pengawasan Elektronik 
 
Ketentuan tentang pengawasan elektronik diatur dalam beberapa peraturan perundangan. 
Pengawasan elektronik diatur di KUHP Belanda, Penitentiaire Beginselenwet (Undang-
Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda), Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 on 
The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction (Undang-Undang 
Belanda 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh 
Perilaku dan Pembatasan Kebebasan), dan dalam peraturan pelaksananya yaitu Penitentiaire 
Maatregel (Peraturan mengenai Pemenjaraan Belanda). 
 
Pengawasan elektronik dapat diterapkan sejak dari awal proses peradilan pidana, yang 
dilakukan dalam enam bentuk:  
 

a) Sebagai syarat penangguhan penahanan sebelum persidangan. Hakim (Council 
Chamber) atau jaksa dapat mengajukan permohonan pengawasan elektronik. 
Sementara Probation Service memberikan pertimbangan mengenai kelayakan dan 
kemauan dari sisi kepentingan mereka. Terhadap usulan pengawasan elektronik, 
tersangka harus menyetujui pengawasan tersebut diterapkan kepadanya.121 

                                                        
117 Ada  tiga jenis organisasi berbeda yang menjalankan fungsi badan pemasyarakatan, yang biasanya 
diklasifikasikan berdasarkan jenis pelaku tindak pidana, yakni:117 (i) Stichting verslavingsreclassering GGZ, yang 
bertanggung jawab atas pelaku yang merupakan pecandu; (ii) Leger des Heils/the Salvation Army, yang 
menangani para pelaku tunawisma; dan (iii) Reclassering Nederland, yang menangani tersangka maupun pelaku 
dari semua kategori lainnya.  
118 Ibid. 
119 De Rechtspraak, Op. cit., diakses pada 19 November 2018. 
120 Ibid. 
121 Pasal 80 ayat (1) Wetboek van Strafrecht. 
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b) Sebagai syarat penangguhan hukuman (suspended sentence). Permohonan dapat 
dibuat oleh hakim, jaksa, atau Probation Service. Probation Service akan memeriksa 
apakah alamat rumah terpidana sesuai untuk diterapkan pengawasan elektronik dan 
apakah orang-orang yang tinggal serumah dengan terpidana setuju untuk dipasang 
peralatan pengawasan elektronik. Terpidana juga harus memberikan persetujuannya 
untuk diberikan jenis hukuman tersebut.122 

c) Sebagai syarat dalam program pemasyarakatan. Program pemasyarakatan dapat 
diterapkan pada tahap akhir masa pelaksanaan hukuman penjara.123 Penasihat 
pemasyarakatan (prison adviser) memberi saran kepada petugas seleksi serta 
menerima nasihat dari Probation Service dan dari jaksa. Petugas seleksi kemudian 
mengambil keputusan yang bersifat final. Pengawasan elektronik biasanya diterapkan 
selama sepertiga pertama program berjalan, namun dapat diperpanjang atau diatur 
ulang kembali jika ada alasan berdasarkan perilaku terpidana.124 Terpidana dan orang-
orang yang tinggal dengannya harus menyetujui diterapkannya pengawasan 
elektronik tersebut. 

d) Sebagai syarat untuk pembebasan bersyarat. Pengawasan elektronik semakin banyak 
digunakan sebagai syarat untuk dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan, meskipun 
syarat ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU. Petugas seleksi memutuskan 
apakah terpidana layak dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan syarat-syarat 
apa saja yang akan diterapkan kepada narapidana. Dalam hal pengawasan elektronik 
digunakan untuk mengontrol pemenuhan syarat-syarat dari pembebasan bersyarat, 
maka diperlukan teknologi Global Positioning System (GPS). Pengawasan elektronik 
untuk pembebasan bersyarat ini merupakan satu-satunya yang tidak selalu 
melibatkan peran Probation Service. 

e) Larangan berada di lokasi tertentu sebagai syarat pembebasan bersyarat. Terpidana 
dapat dibebaskan bersyarat ketika mereka menjalani hukuman penjara tanpa syarat 
selama minimal 1 (satu) tahun. Jika seorang terpidana memenuhi kriteria untuk 
diberikan pembebasan bersyarat, the Central Provision for Provisional Enforcement 
(CVVI) harus memutuskan apakah terdapat persyaratan khusus yang harus 
diterapkan. Probation Service memeriksa apakah rumah tempat tinggal terpidana 
tersebut cocok untuk pengawasan elektronik dan memberikan saran-saran kepada 
CVVI terkait syarat-syarat apa yang harus diterapkan. Pengawasan elektronik biasanya 
tidak diterapkan dalam masa pembebasan bersyarat jika terpidana  sebelumnya telah 
menjalani program pemasyarakatan,  yang salah satu syaratnya adalah pengawasan 
elektronik (lihat poin c), karena jika diterapkan maka kebebasannya seolah diambil 
kembali.125 

f) Sebagai syarat untuk penghentian Terbeschikkingstelling (TBS). TBS adalah tindakan 
yang menempatkan pelaku dalam sebuah institusi khusus karena pelaku pelanggaran 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan. 
TBS juga dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu,126 misalnya adanya 
perkiraan bahwa tentang resiko erjadinya pelanggaran baru, serta seseorang 
mengakui bahwa ia sakit dan termotivasi atau berminat untuk menjalani perawatan. 

                                                        
122 Pasal 14c ayat (3) Wetboek van Strafrecht. 
123 Pasal 4 Penitentiaire Beginselenwet (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda). 
124 Pasal 7a Penitentiaire Maatregel (Peraturan mengenai Pemenjaraan Belanda). 
125 Pasal 15a ayat (4) Wetboek van Strafrecht. 
126 Pasal 38 Wetboek van Strafrecht. 
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Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU, pengawasan elektronik dapat 
digunakan untuk mengontrol terpidana dalam mematuhi larangan untuk tidak berada 
di lokasi tertentu. Hal ini juga berlaku pada tahap akhir dari pemberian tindakan TBS, 
yang mana bentuk perintah penahanan dapat berupa pembebasan bersyarat.  

 
Pengawasan elektronik tidak mempunyai durasi maksimum, tetapi secara teoritis, seseorang 
dapat diawasi selama sepuluh tahun. Berdasarkan Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 
on The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction,127 pengawasan 
elektronik juga dapat berlangsung seumur hidup.  
 
Metode pengawasan dengan menggunakan perangkat elektronik ini hampir selalu diterapkan 
untuk pengawasan dalam probation. Sambungan-sambungan teknis dilakukan oleh petugas 
dari Ministry of Justice and Security, sementara pengawas mendiskusikan mengenai syarat-
syarat pengawasan dengan terpidana. Pemasangan sambungan peralatan pengawasan 
elektronik mengindikasi waktu dimulainya pengawasan, dan selanjutnya terdapat komunikasi 
yang teratur antara pengawas dan terpidana. Selain diskusi wajib, pengawas bersama dengan 
terpidana dapat melakukan pertemuan dengan pemerintah kotamadya (municipality), 
perusahaan tempat terpidana bekerja, atau lembaga perawatan. Jika terpidana memiliki 
kegiatan sehari-hari, jumlah jam bebas tergantung pada tingkat kebebasan yang mereka 
miliki, dengan jangka waktu: (i) 12 jam selama seminggu dan 4 jam selama akhir pekan untuk 
tingkat kebebasan yang paling minim; (ii) 14 jam selama seminggu dan 8 jam selama akhir 
pekan untuk tingkat kebebasan yang menengah; dan (iii) 17 jam setiap hari untuk tingkat 
kebebasan yang paling tinggi. Seorang terpidana yang tidak memiliki aktivitas pada siang hari 
dapat menghabiskan 2 jam bebas dalam sehari. Untuk dapat berpartisipasi dalam program 
pemasyarakatan, terpidana harus mengikuti program mingguan minimal selama 26 jam.128 
 
Secara umum tidak ada jam bebas yang diberikan antara pukul 23:00 hingga 06:00,  namun 
perubahan secara insidentil dimungkinkan. Petugas akan mempertimbangkan bagaimana 
kontribusi terpidana atau perkembangannya dalam melakukan resosialisasi dan terpidana 
akan diminta untuk menyerahkan bukti tertentu. Dalam keadaan darurat, misalnya ketika 
terpidana tiba-tiba harus ke rumah sakit, ia harus memberi tahu petugas pengawasan 
elektronik pada ruang kontrol atau petugas dari Probation Service.129 
 
Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran untuk berada di lokasi tertentu, maka laporan 
mengenai pelanggaran tersebut akan dibahas  oleh petugas untuk mengetahui apakah ia 
memiliki alasan yang sah. Jika terpidana terbukti melanggar, maka akan diikuti langkah tindak 
lanjut, misalnya polisi akan segera dipanggil untuk melindungi orang-orang yang berpotensi 
menjadi korban.130 

 

                                                        
127 Undang-Undang Belanda 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh 
Perilaku dan Pembatasan Kebebasan (Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 on The Long-Term Supervision, 
Behavioral Influence, and Freedom Restriction) 
128 Miranda Boone, et al. Elektronische Controle in Nederland, Universiteit Utrecht 
http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-
Netherlands_Briefing-report-Dutch.pdf, diakses pada 19 November 2018. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 

http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-Netherlands_Briefing-report-Dutch.pdf
http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-Netherlands_Briefing-report-Dutch.pdf
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4) Denda 
Pengadilan di Belanda dapat mengenakan denda sebagai hukuman utama, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 23 -24c KUHP Belanda. Dalam sistem peradilan pidana anak, denda juga 
dikenal sebagai salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 77l KUHP Belanda.  
 
Denda juga dapat dikenakan secara bersyarat dengan mengenakan pula periode percobaan. 
Selama terpidana tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan, syarat-syarat 
yang dilekatkan dari penjatuhan denda tersebut tidak akan diterapkan.131 Sebagai syarat 
tambahan, denda yang dijatuhkan oleh hakim harus dibayarkan dalam waktu dua tahun, 
sementara denda dijatuhkan oleh polisi, jaksa, atau pejabat lainnya melalui sebuah 
punishment order , denda harus dibayarkan dalam waktu satu tahun.132 
 
Pengadilan berkewajiban mempertimbangkan kemampuan terdakwa secara finansial ketika 
menentukan jumlah denda, yakni jumlah denda yang dianggap patut sebagai hukuman tanpa 
mempengaruhi pendapatan dan aset terdakwa secara tidak proporsional.133 Dalam hal 
menentukan kemampuan finansial terdakwa, terdapat beberapa persyaratan yang harus 
dibuktikan dengan dokumen keuangan yang valid.134 Dengan mempertimbangkan 
kemampuan finansial terdakwa yang terbatas, hakim dapat menentukan pembayaran denda 
secara mengangsur dan harus disebutkan dalam putusan atau punishment order (perintah 
hukuman).135 Pasal 24a KUHP Belanda menyatakan bahwa denda yang dijatuhkan minimal 
harus sebanyak 225 Euro dengan jumlah angsuran per bulan minimal 45 Euro.  
 
Pasal 24 KUHP Belanda menentukan bahwa besaran denda yang dapat dijatuhkan minimal 
adalah 3 Euro dan maksimal adalah 820.000 Euro. Terdapat enam kategori tindak pidana 
dengan jumlah maksimum denda yang dapat dijatuhkan. Hakim yang akan menentukan 
besaran jumlah denda dari batas tersebut. Adapun kategori-kategori tersebut dapat dilihat 
dalam tabel berikut.   

 
Tabel 1. Jumlah Maksimum Denda Berdasarkan Kategori136 

Kategori Jumlah Maksimum 
Denda 

Kategori Pertama 410 Euro 

Kategori Kedua 4.100 Euro 

Kategori Ketiga 8.200 Euro 

Kategori Keempat 20.500 Euro 

Kategori Kelima 82.000 Euro 

Kategori Keenam 820.000 Euro 

 
Dalam terpidana tidak dapat membayar denda atau gagal membayar pada waktunya maka 
pengadilan berkewajiban menentukan jangka waktu masa penahanan sebagai pengganti 

                                                        
131 Pasal 14a ayat (1) Wetboek van Strafrecht. 
132 Pasal 24a ayat (3) Wetboek van Strafrecht. 
133 Pasal 24 Wetboek van Strafrecht. 
134 Putusan Mahkamah Agung Belanda Nomor: ECLI:NL:HR:2007:BA6326 dan Putusan Mahkamah Agung 
Belanda Nomor: ECLI:NL:HR:2002:AD8808 
135 Pasal 24a Wetboek van Strafrecht. 
136 Pasal 24 Wetboek van Strafrecht 
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hukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak, hukuman pengganti dapat berupa penjara 
atau pelayanan masyarakat. Bagi Anak, konversi satu hari penjara adalah  15 Euro, sedangkan 
untuk dewasa adalah 25 Euro. 

 
b. Republik Ceko 
 
1) Penangguhan pidana (Suspended sentence) 
Ketentuan tentang penangguhan pidana diatur dalam Pasal 81-86 UU Hukum Pidana Republik 
Ceko dan sejumlah regulasi lainnya. Penangguhan pidana dapat diberikan oleh pengadilan 
dengan beberapa ketentuan, yaitu: (i) jangka waktu penahanan secara keseluruhan tidak 
melebihi 3 (tiga) tahun; (ii) adanya keyakinan bahwa tujuan akhir penghukuman dapat dicapai 
tanpa harus menjalani seluruh masa tahanan, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek 
dari diri pelaku yang misalnya terkait dengan riwayat kehidupan sebelumnya dan keadaan 
kasus); (iii) pengadilan akan mengatur masa percobaan (probationary period) terhadap 
pelaku antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan (iv) penangguhan penahanan 
suspended sentence terkait masa tahanan tidak berlaku terhadap hukuman lainnya yang 
dijatuhkan terhadap pelaku.137  
 
Sejumlah syarat dan tindakan akan dikenakan kepada penerima suspended sentence 
(penerima), diantaranya:  pertama, tindakan pengawasan, yang berupa pertemuan rutin 
antara penerima dengan petugas Probation and Mediation Service (PMS) untuk memantau 
perilaku penerima, melindungi masyarakat, serta mengurangi prosentase kemungkinan 
pelaku melakukan kejahatan yang sama. Dalam masa pengawasan ini, penerima wajib 
kooperatif dengan petugas probation, hadir pada waktu pengawasan yang ditentukan, 
menginformasikan kepada petugas terkait alamat, pekerjaan, larangan atau kewajiban 
tertentu dari pengadilan dan informasi lainnya yang penting untuk diketahui petugas, serta 
mengijinkan petugas memasuki tempat tinggalnya pada saat penerima tidak berada di 
tempat tinggaln. Kedua, adanya batasan atau kewajiban tertentu (appropriate restrictions or 
obligations).  Batasan atau kewajiban tersebut tidak diatur secara khusus, tetapi merupakan 
diskresi hakim bila dianggap perlu. Bentuk batasan atau kewajiban tersebut misalnya 
berpartisipasi dalam kursus tertentu, pelatihan sosial dan pendidikan, kegiatan tertentu yang 
diadakan konsultan psikologi, serta larangan melakukan perjudian. Ketiga, menerima 
tindakan pengawasan serta pemberian batasan atau kewajiban tertentu secara 
bersamaan.138 
 
Berbagai tindakan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh PMS.139  Institusi ini bertujuan 
memberikan solusi yang efektif dan berguna bagi masyarakat atas kejahatan tertentu, dan 
pada saat |bersamaan memberikan hukuman non penjara yang efisien dan bermartabat 
dengan menekankan kepentingan korban, perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak 
pidana. Tujuan kegiatan-kegiatan PMS adalah: (i) integrasi pelaku kejahatan (offender 
integration) untuk mendapatkan kepercayaan dan kembali ke masyarakat; (ii) partisipasi 
korban (victim participation) untuk mendapatkan restitusi, mengembalikan rasa aman, serta 

                                                        
137 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko, Pasal 81-86. (diakses dari: 
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/Criminal%20Code%20of%20the%20Czech%20Republic.pdf) 
138 Federal Public Service, Probation measures and Altenative Sanction in the EU, Czech Republic, 
https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1, diakses pada 18 November 2018. 
139 Dibentuk berdasarkan Act No. 257/2000 Probation and Mediation Service Act.  

http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/Criminal%20Code%20of%20the%20Czech%20Republic.pdf
https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1
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mengembalikan kepercayaan terhadap keadilan; serta (iii) perlindungan masyarakat 
(community protection) dengan adanya solusi yang efektif atas situasi konflik dan 
pelaksanaan hukuman non penjara yang efisien.140 

 
2) Pengabaian Hukuman Bersyarat terkait dengan Pengawasan (Conditional Waiver of 
Punishment Connected with Supervision) 
Conditional Waiver of Punishment Connected with Supervision (waiver of punishment) adalah 
pengadilan dengan syarat tertentu menghapuskan hukuman dan memerintakan pengawasan 
terhadap pelaku jika dianggap perlu dalam periode tertentu. Artinya, pengadilan tetap 
memutus bahwa seseorang terbukti bersalah, namun hukuman terhadap orang tersebut 
diabaikan untuk sementara.141 
 
Waiver of Punishment dapat diberikan dengan beberapa ketentuan, yaitu: (i) pelaku 
menunjukan penyesalan dan melakukan tindakan yang efektif untuk memperbaiki diri, 
dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukannya dan riwayat kehidupannya 
sehingga dipercaya bahwa pelaku akan benar-benar berubah; (ii) dalam hal pelaku saat 
melakukan tindak pidana dalam keadaan yang “kurang waras” dan pengadilan yakin terapi 
dapat memperbaikinya serta dapat melindungi masyarakat secara efektif, jika dibandingkan 
dengan dijatuhi hukuman; dan (iii) pengadilan akan mengatur masa percobaan terhadap 
pelaku hingga 1 (satu) tahun dan memerintahkan untuk diberikan tindakan pengawasan.142 
 
Sebagaimana dalam suspended sentence, penerima waiver of punishment (penerima) akan 
mendapatkan tindakan pengawasan, batasan atau kewajiban tertentu.143 Berbagai tindakan 
tersebut, sebagaimana dalam suspended sentence kemudian ditindak lanjuti oleh PMS.  

 
3) Tahanan Rumah (House arrest penalty) 
House arrest penalty atau tahanan rumah adalah penahanan seseorang di tempat tinggalnya 
dalam waktu tertentu yang ditentukan pengadilan. Secara umum, jika pengadilan tidak 
menentukan waktu tertentu, maka tahanan rumah adalah pukul 20.00-05.00 pada hari kerja 
dan satu hari penuh pada hari libur).144  
 
House arrest penalty dapat dijatuhkan hingga jangka waktu dua tahun dengan beberapa 
ketentuan, yaitu:145 (i) berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan 
kepribadian pelaku, house arrest penalty dianggap dianggap telah cukup memadai; (ii) pelaku 
menyatakan secara tertulis bahwa ia akan tinggal di dalam tempat tinggalnya dan 
memberikan bantuan selama masa pengawasan; (iii) pengadilan dapat menjatuhkan house 
arrest penalty sebagai hukuman tunggal apabila dianggap penjatuhan hukuman lainnya tidak 
diperlukan untuk mencapai tujuan dari penghukuman; (iii) pengadilan dapat menentukan 
hukuman alternatif (kurungan penjara) hingga 1 (satu) tahun jika pelaku tidak patuh dengan 
hukuman house arrest penalty.  

                                                        
140 Ibid. 
141 Pasal 48 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko. 
142 EU Probation Project, Czech Republic Fact Sheet, diakses dari 
https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1, diakses pada 10 Maret 2019. 
143 Ibid. 
144 Pasal 60-61 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko. 
145 EU Probation Project, Loc.cit. 

https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1
https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1
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Selama masa pelaksanaan house arrest penalty, pengadilan juga dapat memberikan 
pembatasan dan kewajiban tertentu serta memerintahkan pelaku mengganti rugi atas 
tindakan yang dilakukannya, dengan tujuan untuk mengenalkan ketertiban dalam kehidupan 
pelaku. Batasan atau kewajiban dalam hukuman ini bukan merupakan kewajiban dan 
merupakan diskresi hakim jika dianggap perlu. Contoh-contoh batasan atau kewajiban 
tertentu ini sama seperti dalam suspended sentence dan waiver of punishment. 
Pelaksanaannya kemudian ditindak lanjuti oleh PMS.  
 
4) Pelayanan Masyarakat (Community Work) 
Community work merupakan hukuman yang memberikan kewajiban kepada pelaku untuk 
melakukan kegiatan pelayanan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan dapat berupa 
membersihkan dan merawat gedung publik dan jalanan, dan pekerjaan lainnya yang 
memberikan keuntungan terhadap masyarakat, negara, institusi publik lainnya yang 
berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesehatan, 
lingkungan, keagamaan, dan sebagainya.146  
 
Pengadilan dapat menjatuhkan community work sebagai hukuman tunggal apabila 
memandang bahwa penjatuhan hukuman lainnya tidak diperlukan untuk mencapai tujuan 
dari penghukuman. Community work dilakukan dalam jangka waktu 50 hingga 300 waktu 
kerja dan selama melaksanakan community work, pengadilan dapat memberikan 
pembatasan dan kewajiban tertentu jika dianggap perlu.  

 
5) Larangan untuk Tinggal (Prohibition of Stay) 
Prohibition of stay yang merupakan larangan bagi pelaku untuk tinggal di tepat yang 
ditentukan oleh pengadilan sebagaimana diatur Pasal 75 UU No. 40/2009 Hukum Pidana. 
Prohibition of stay dapat diberikan dengan beberapa ketentuan: (i) untuk tindak pidana yang 
telah direncakan sebelumnya (premeditated crime); (ii) untuk keperluan perlindungan 
ketertiban umum, keluarga, kesehatan, moral, dan properti; dan (ii) dapat dijatuhkan sebagai 
hukuman tunggal apabila hukuman kurungan untuk tindak pidana yang dilakukan pelaku 
kurang dari tiga tahun dan ada kemungkinan bagi pelaku untuk direhabilitasi. Dalam hal 
pelaku harus tinggal di tempat tersebut karena alasan personal, maka pelaku tersebut wajib 
meminta persetujuan terlebih dahulu. Pengadilan juga dapat memberikan tindakan 
pengawasan kepada pelaku, dengan memberikan pembatasan dan kewajiban tertentu dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh PMS. 

 
6) Larangan untuk Memasuki Acara Olahraga, Kebudayaan, dan Acara Sosial lainnya 
(Prohibition of enter to sport, cultural, and other social events) 
Larangan untuk memasuki acara olahraga, kebudayaan, dan acara-acara sosial adalah 
kewajiban bahwa pelaku untuk tidak memasuki wilayah-wilayah tersebut serta adanya 
kewajiban untuk memberikan laporan kepada kantor pusat kepolisian yang ditujuk dalam 
waktu-waktu tertentu. Hukuman ini dapat diberikan pada pelaku kejahatan yang terkait 
dengan acara olahraga, kebudayaan, dan acara sosial lainnya.147 Pengadilan juga dapat 
memberikan tindakan pengawasan kepada pelaku, yang kemudian ditindak lanjuti oleh PMS.  

                                                        
146 Pasal 62-65 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko. 
147 Pasal 76 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko. 
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7) Terapi Perlindungan (Protective Therapy)  
Protective therapy merupakan kewajiban untuk menjalani terapi pengobatan dari 
professional di institusi kesehatan/pengobatan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. 
Orang yang dijatuhi kewajiban ini tetap bebas atau tidak ditahan.148 Secara umum, protective 
therapy dapat dijatuhkan apabila pelaku saat melakukan tindak pidana dalam keadaan yang 
mendekati gila (tidak waras) dan berbahaya apabila orang tersebut masih bebas. Protective 
therapy juga dapat diberikan kepada pelaku yang menggunakan zat adiktif secara berlebihan 
dan melakukan tindak pidana atas pengaruh dari zat tersebut.149 Dalam pelaksanaan 
hukuman ini, pengadilan dapat memberikan tindakan pengawasan kepada penerima, dan 
kemudian ditindak lanjuti oleh PMS.  

 
8) Larangan untuk Melakukan Aktivitas Tertentu (Prohibition of a Specific Activity) 
Pelaku yang dijatuhi hukuman ini dilarang melakukan suatu aktivitas tertentu guna mencegah 
pelaku dalam melakukan profesi atau suatu pekerjaan yang membutuhkan lisensi atau 
otorisasi khusus.150 Larangan ini diberikan jika pelaku melakukan kejahatan terkait dengan 
aktivitas tersebut di atas dan masa pelarangan yang dapat dijatuhkan antara 1 (satu) hingga 
10 (sepuluh tahun). Hukuman ini dapat dijatuhkan sebagai hukuman tunggal apabila ada 
kemungkinan pelaku direhabilitasi dan tidak diperlukan penjatuhan hukuman lainnya.  
 
c. Irlandia 
 
1) Penangguhan pidana (Suspended sentence)  
Irlandia mengatur suspended sentence berdasarkan Section 99 Criminal Justice Act 2006, yang 
diperbarui (amend) dengan Section 60 Criminal Justice Act 2007, Section 51 Criminal Justice 
Act 2009 serta Criminal Justice Act 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) 
jenis suspended sentence yaitu: (i) partially suspended sentence, yakni putusan yang 
memerintahkan penundaan eksekusi atas sebagian pidana penjara; dan (ii) wholly suspended 
sentence, yakni putusan yang memerintahkan penundaan eksekusi hukuman penjara untuk 
seluruhnya.151 Suspended sentence diberikan dalam hal terdakwa melakukan pelanggaran 
(offence) dan terdakwa menyetujui untuk mengikuti seluruh syarat yang ditentukan.152 
 
Pengadilan mempunyai kewenangan besar dalam menentukan syarat-syarat yang akan 
diberikan dan syarat tersebut harus secara spesifik secara spesifik disebutkan dalam putusan. 
Syarat tersebut harus terkait dengan penyebab pelanggaran dan mempertimbangkan 
kemungkinan bahwa pelaku akan melakukan pelanggaran kembali.153 Praktiknya, syarat-
syarat tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada:154 (i) kewajiban memberikan 
informasi kepada pihak berwenang mengenai perpindahan tempat tinggal atau tempat 

                                                        
148 Pasal 99 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko.  
149 EU Probation Project, Loc. cit. 
150 Pasal 73 – 74 Undang-undang Hukum Pidana Republik Ceko.  
151 Section 99 of the Criminal Justice Act, 2006: (1) Where a person is sentenced to a term of imprisonment (other 
than a mandatory term of imprisonment) by a court in respect of an offence, that court may make an order 
suspending the execution of the sentence in whole or in part, subject to the person entering into a recognisance 
to comply with the conditions of, or imposed in relation to, the order. 
152 EU Probation Project, Loc. cit. 
153 Section 99 (3) Criminal Justice Act, 2006. 
154 EU Probation Project, Loc. cit. 

https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=CZ&t=1#t_1
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bekerja; (ii) kewajiban untuk tidak memasuki lokasi, tempat, atau area tertentu; (iii) 
kewajiban yang berisi pembatasan meninggalkan wilayah tertentu; (iv) perintah-perintah 
yang  terkait dengan perilaku, tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, kegiatan 
rekreasional, atau pembatasan pada atau cara-cara melakukan pekerjaan; (v) kewajiban 
melapor di waktu tertentu pada pihak yang berwenang; (vi) kewajiban tidak berhubungan 
dengan orang tertentu; (vii) kewajiban tidak berhubungan dengan objek tertentu, yang telah 
digunakan sebelumnya atau besar kemungkinan akan digunakan melakukan tindak pidana; 
(viii) kewajiban bekerja sama dengan petugas probation atau dengan petugas pelayanan 
sosial yang bertanggung jawab kepadanya; dan (ix) kewajiban mengikuti pengobatan 
therapeutic atau pengobatan terkait ketergantungan.155 Ketentuan lainnya, selama periode 
percobaan belum berakhir, petugas pemasyarakatan (probation officer) dapat meminta 
pengadilan menjatuhkan syarat-syarat tertentu kepada terpidana sesuai peraturan 
perundang-undangan.  
 
Dalam hal pengadilan pengadilan menjatuhkan syarat pengawasan terhadap terpidana, maka 
tanggung jawab pengawasan tersebut dapat berada dibawah Probation Service. Institusi ini 
berada di bawah Kementerian Kehakiman dan Reformasi Hukum, yang mempunyai tugas: (i) 
melakukan penilaian (assessment) dan manajemen terhadap pelaku dalam masyarakat; (ii) 
menyiapkan laporan sebelum putusan dijatuhkan yang dapat digunakan hakim sebagai 
pedoman menjatuhkan hukuman; dan (iii) menyiapkan laporan untuk dewan pengawasan 
(parole board).156 

 
2) Pelayanan masyarakat (Community service) 
 
Community service merupakan perintah untuk melakukan pekerjaan tertentu di masyarakat 
tanpa renumerasi.157 Community service dapat diberikan kepada terdakwa yang menurut 
pengadilan akan dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) bulan atau kurang, hanya dapat 
dijatuhkan kepada mereka yang usianya 16 tahun ke atas, dan dengan jangka waktu 
pelayanan antara 40 – 240 jam,158 
 
Pengadilan harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat menjatuhkan pidana pelayanan 
masyarakat. Pengadilan harus mempertimbangkan keadaan pelaku dan laporan pemeriksaan 
dari probation officer, serta jika diperlukan mendengar pendapat probation officer. Ketiga 
syarat tersebut semuanya harus menyimpulkan bahwa pelaku sesuai dan memungkinkan 
diberikan pidana pelayanan masyarakat. Syarat lainnya, pelaku harus menyetujui penjatuhan 
pidana pelayanan masyarakat kepada dirinya.159  
 
Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan berada dibawah probation service di setiap 
yurisdiksi pengadilan. Institusi ini bertanggung jawab melakukan pengawasan atas 

                                                        
155 Praktik ini merujuk pada ketentuan Section 99 (4) (b) Criminal Justice Act 2006 yang memberikan pengadilan 
kewenangan untuk menjatuhkan pula syarat bahwa seorang terpenangguhan pidana tersebut diberikan 
kewajiban untuk menjalani (i) Pengobatan untuk kecanduan narkotika, alkohol, atau zat lain yang menyebabkan 
ketagihan; (ii) Pendidikan mengenai hal tertentu, pelatihan, atau terapi; (iii) Konseling psikologis atau 
pengobatan lain. 
156 EU Probation Project, Loc. cit. 
157 Bagian 3 subbagian 2 Criminal Justice Act 1983. 
158 Bagian 3 subbagian 2 Criminal Justice Act 1983. 
159 Bagian 4 Criminal Justice Act 2011. 
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pemenuhan kewajiban terpidana, melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelayanan 
masyarakat yang diberikan, serta melakukan pelaporan ke pengadilan jika terpidana tidak 
memenuhi kewajibannya. Dalam hal terjadi pelanggaran, Pengadilan memiliki kewenangan 
untuk mengubah, memperbaiki, atau mencabut perintah pelayanan masyarakat.160 
 
Terpidana mempunyai kewajiban untuk melakukan sejumlah hal selama melaksanakan 
pelayanan, yakni: (i) melapor kepada petugas yang berwenang yang ditunjuk atau mewakili 
Direktur Probation Service; (ii) melaksanakan dengan sebaik-baiknya perintah untuk bekerja 
selama waktu yang ditentukan sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan di bawah 
pengawasan petugas yang berwenang; dan (iii) memberitahukan kepada petugas yang mana 
kepadanya diwajibkan untuk melapor perubahan mengenai alamat tinggal.161 

 
3) Perintah Percobaan (Probation Order)  
District Court di Irlandia dapat menjatuhkan probation order berdasarkan Section 1 Subsection 
2 Probation of Offenders Act 1907. Perintah ini dilakukan jika Pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara, namun 
berdasarkan kondisi tertentu, terdakwa tidak layak dijatuhi pidana apapun dan layak untuk 
dilepaskan dengan perintah percobaan. Kondisi tertentu tersebut terkait dengan riwayat 
hidup, usia, kesehatan, atau kondisi mental, atau sifat tindak pidana yang dilakukan, atau 
kondisi-kondisi yang meringankan. Probation order dapat dijatuhkan dalam jangka waktu 
maksimal 3 tahun yang tidak akan tercatat di dalam rekaman jejak kejahatan terpidana. 
 
Probation order dijatuhkan bersama-sama dengan beberapa syarat umum yang harus 
dipenuhi, yakni perintah untuk berada di bawah pengawasan otoritas yang ditunjuk oleh 
hakim dan syarat-syarat lain yang menjamin pelaksanaan dari perintah percobaan. Syarat 
lainnya adalah perintah untuk tidak bergaul dengan pencuri dan orang yang kehidupannya 
tidak baik.  Bagi terdakwa pemabuk atau yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh 
alkohol, mereka diperintahkan untuk tidak mengonsumsi minuman keras, serta memastikan 
bahwa mereka menjalani kehidupan yang jujur dan rajin.162 Selain itu, juga dikenal probation 
order dengan syarat tambahan yakni pelatihan keahlian kerja atau pelatihan-pelatihan lain 
dan  probation order dengan syarat untuk menjaga perilaku. 
 
Syarat-syarat tersebut dapat berubah jika pengadilan menilai orang yang menjalani probation 
order tidak perlu lagi untuk berada di bawah pengawasan dan membebaskannya dari syarat-
syarat yang ditentukan. Kewenangan pengadilan ini dilakukan berdasarkan permohonan 
probation officer setelah diberitahukan kepada orang yang diawasi.163 Sebaliknya, jika ada 
informasi valid (di bawah sumpah) bahwa terpidana telah gagal memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, pengadilan juga berhak mengeluarkan perintah panggilan atau penangkapan agar 
orang dalam pengawasan tersebut hadir di Pengadilan.164 Jika Pengadilan dapat memastikan 
bahwa orang dalam pengawasan tersebut memang telah melanggar syarat-syarat yang 
ditentukan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang seharusnya dijatuhkan.  
 

                                                        
160 EU Probation Project, Loc.Cit. 
161 Bagian 7 Criminal Justice Act 1983 as amended by Section 6 Criminal Justice Act 2011. 
162 Bagian  2 subbagian  2 Probation of Offenders Act 1907. 
163 Bagian  5 Probation of Offenders Act 1907. 
164 Bagian  6 Probation of Offenders Act 1907. 
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Pelaksanaan hukuman ini dilakukan probation officers, yang memiliki tanggung jawab 
terhadap narapidana berdasarkan arahan Pengadilan. Tugas probation officers adalah: (i) 
mengunjungi atau menerima laporan dari orang yang diawasi dalam jangka waktu tertentu 
sesuai dengan perintah percobaan atau berdasarkan penilaian probation officer; (ii) 
memperhatikan apakah orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan; (iii) 
melaporkan kepada pengadilan perilaku dari orang yang diawasi; (iv) memberikan saran, 
mendampingi, atau menjadi teman, dan apabila dibutuhkan berusaha mencarikan pekerjaan 
yang tepat bagi orang yang diawasi.165 

 
3) Pemantauan dengan alat Elektronik (Electronic monitoring) 
Electronic Monitoring (EM) merupakan pengawasan kepada pelaku dengan menggunakan 
sarana elektronik. Di Irlandia, EM mulai dibahas sejak 2013 dan pertama kali disampaikan 
dalam Parliamentary Committee Report on Penal Reform, yang menyebutkan bahwa EM 
ditujukan sebagai solusi untuk mengurangi narapidana di penjara, mengurangi biaya untuk 
penjara, dan mengurangi jumlah pengulangan tindak pidana.166 Penggunaan EM di Irlandia 
adalah sebagai front door policy, yang diimplementasikan ketika penjatuhan pidana 
dilakukan. Pada awalnya, pengawasan dengan model EM dikenakan kepada narapidana yang 
mengunjungi rumah sakit yang kemudian berkembanga dan dikenakan pula kepada 
narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.167 Perkembangan terbaru di 2018, 
Pemerintah telah menyetujui RUU yang memberlakukan EM pada pelaku kejahatan 
seksual.168  
 
Sejumlah syarat harus dipenuhi dalam pemberlakuan EM dalam pembebasan bersyarat. 
Syarat-syarat tersebut adalah: (i) usia narapidana 18 tahun atau lebih; (ii) narapidana 
menyetujui untuk dipasangi alat pelacak; (iii) wajib memperoleh izin dari orang yang 
bertanggung jawab, pemilik tempat pembatasan atau orang dewasa yang lazimnya tinggal 
disana; (4) jangka waktu pembatasan di suatu tempat tidak boleh lebih lama dari 12 jam 
dalam 1 hari; dan (5) narapidana tidak boleh dipasangi alat pelacak secara berturut-turut atau 
pada periode tertentu selama lebih dari 6 bulan.169  
 
d. Irlandia Utara 
 
1) Suspended sentence  
Berdasarkan ketentuan Treatment of Offenders Act (Northern Ireland) 1968, terpidana 
memiliki hak untuk dijatuhi putusan percobaan. Putusan percobaan ini berarti pengadilan 
memerintahkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak akan dieksekusi, kecuali dalam 

                                                        
165 Bagian  4 Probation of Offenders Act 1907. 
166 Brian Moss, Electronic Monitoring and Monitoring Probation: The Case of Ireland, European Journal of 
Probation, Agustus 2018, hal. 55. 
167 Ibid., hal. 125. 
168 Nicola Carr, "Pros and Cons of Electronic Tagging of Sex Offenders",  The Irish Times, 
https://www.irishtimes.com/opinion/pros-and-cons-of-electronic-tagging-of-sex-offenders-1.3532239, diakses 
pada 10 Maret 2019. 
169 Irish Prison Service, Policy Document Electronic Monitoring diakses dari https://www.irishprisons.ie/wp-
content/uploads/documents_pdf/Irish-Prison-Service-Electronic-Monitoring-Policy.pdf, hal. 2, diakses pada 18 
November 2018. 
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waktu yang ditentukan, terpidana tidak lagi melakukan tindak pidana yang diancam pidana 
penjara.170  
 
Putusan percobaan dapat dijatuhkan terhadap hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 
untuk tindak pidana yang tidak termasuk tindak pidana serius (ancaman pidana penjara 5 
tahun atau lebih).171 Waktu penangguhan dalam kategori ini antara 1 (satu) tahun hingga 3 
(tiga) tahun dari tanggal putusan dijatuhkan. Sementara untuk pelaku tindak pidana serius 
yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun, pengadilan dapat memerintahkan 
hukuman tidak dilaksanakan jika antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dari tanggal perintah 
diberikan, terpidana tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara. Jika terjadi 
pelanggaran atas syarat tersebut, Pengadilan dapat memerintahkan pidana yang dijatuhkan 
untuk dieksekusi.172 Dalam hal terpidana melakukan tindak pidana lagi dalam masa 
percobaan, maka yang bertanggung jawab membuat laporan ke Pengadilan adalah kepolisian 
dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan surat panggilan ataupun surat penangkapan. 
 
Dalam hal terpidana pada masa percobaan terbukti mengulangi tindak pidana, maka 
pengadilan dapat mempertimbangkan kembali kasus yang terdahulu untuk menentukan 
apakah terpidana akan dijatuhi pidana. Bentuk-bentuk hukuman yang mungkin adalah: (i)  

sebagaimana dijatuhkan dalam putusan yang ditangguhkan; (ii) diperingan dari putusan yang 
seharusnya; (iii) ditambahkan periode penangguhannya; atau (iv) tidak menjatuhkan perintah 
apapun dengan mempertimbangkan penangguhan yang telah dijatuhkan.173 Pengadilan 
hanya dapat menjatuhkan perintah keringanan, penambahan periode penangguhan, atau 
tidak menjatuhkan perintah apapun jika pengadilan berpendapat penjatuhan pidana yang 
ditangguhkan akan menimbulkan ketidakadilan dengan melihat fakta-fakta dalam perkara.  

 
2) Deferment of sentence (Penundaan penjatuhan putusan) 
Deferment of sentence merupakan penundaan penjatuhan putusan dalam waktu tertentu 
guna memberikan waktu bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan pidana yang akan 
dijatuhkan. Pertimbangan penundaan dilakukan dengan melihat perilaku dan kondisi-kondisi 
terdakwa setelah dinyatakan bersalah, misalnya dengan memberikan waktu kepada 
terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya.174 Penundaan hanya dapat dijatuhkan jika 
terdakwa menyetujui dan pengadilan melakukan penilaian atas tindak pidana yang dilakukan 
serta kepribadian dan kondisi terdakwa, serta pengadilan menilai bahwa penundaan tersebut 
akan tetap memenuhi keadilan.175  
 
Penundaan dalam periode tertentu hanya dapat dilakukan selama 1 (satu) kali atau ditunda 
kembali. Waktu penundaan ditentukan selama 6 (enam) bulan untuk perintah penundaan 
yang dilakukan berdasarkan Article 28(1) Road Traffic Offenders Order 1996 dan 12 bulan 

                                                        
170 Bagian  18 subbagian  (1) Treatment of Offenders Act (Northern Ireland) 1968. 
171 Bagian  18 subbagian  (1) dan (1B) Treatment of Offenders Act (Northern Ireland) 1968. 
172 Bagian  18 subbagian (1A) Treatment of Offenders Act (Northern Ireland) 1968. 
173 Bagian  19 subbagian  (1) Treatment of Offenders Act (Northern Ireland) 1968. 
174 Pasal 3 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
175 Pasal 3 The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
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dalam perkara lain.176 Pengadilan dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa apabila 
selama waktu tunggu putusan ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.177  
 
Terdakwa yang ditunda penjatuhan putusannya tidak boleh dikenakan penahanan oleh 
Pengadilan.178 Namun, ketika akan menjatuhkan putusannya, pengadilan dapat 
mengeluarkan surat panggilan dan atau mengeluarkan surat penangkapan jika terpidana 
tidak hadir pada tanggal yang ditentukan.  

 
3) Community Sentence  
Community sentence merupakan hukuman yang diberikan dengan pertimbangan bahwa 
penghukuman yang dilakukan di dalam masyarakat dinilai sebagai salah satu cara yang lebih 
efektif dalam mengatasi perilaku yang bermasalah. Hal ini didasari pemikiran bahwa 
menempatkan seluruh terpidana di dalam penjara tidak memungkinkan dan tidak baik. 179   

 
Unsur-unsur dalam bentuk pidana di dalam masyarakat ini termasuk: (i)  melakukan 
pekerjaan dengan tidak menerima pembayaran; (ii) pengawasan masyarakat, yang 
melibatkan pertemuan secara rutin dengan pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan 
kepatuhan atas perintah pengadilan; (iii)  mematuhi perintah untuk tetap pada lokasi 
tertentu; dan (iv) melakukan berbagai program guna mengatasi perilaku yang 
menyimpang.180  

 
4) Community Service (Pelayanan Masyarakat) 
Community service merupakan bentuk hukuman yang memerintahkan terpidana bekerja atau 
melakukan kegiatan tertentu tanpa menerima pembayaran. Bentuk hukuman ini hanya dapat 
dijatuhkan bagi terdakwa yang berusia 16 tahun atau lebih yang melakukan tindak pidana 
dengan ancaman penjara,181 namun tidak diperkenankan bagi tindak pidana tertentu.182 
Waktu yang ditetapkan untuk menjalani community service antara 40 - 240 jam183 dan wajib 
diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.184  
 
Putusan community service dilakukan dengan prosedur tertentu. Community service hanya 
dapat dijatuhkan jika terdakwa menyetujui dan pengadilan telah mempertimbangkan bahwa 
terdakwa pantas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat, setelah meminta keterangan 
(jika dibutuhkan) dari petugas pemasyarakatan (probation officer) dan Probation Board dapat 
membuat ketentuan bagi terdakawa untuk melakukannya.185 Sebelum menjatuhkan putusan, 

                                                        
176 Pasal 2A The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
177 Pasal 3 (4) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
178 Pasal 3 (9) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996.  
179 NI Direct Government Services, Probation and Community Sentencing, diakses dari 
https://www.nidirect.gov.uk/articles/probation-and-community-sentencing diakses pada 10 Maret 2019 
180 Ibid. 
181 Dalam ketentuan ini, dikecualikan ketentuan mengenai anak di bawah 21 tahun tidak dapat dipenjara. 
182 Termasuk adalah tindak pidana berdasarkan Article 70(2) of the Firearms (Northern Ireland) Order [ F36 
2004][ F37 or paragraph 2(4) or (5) of Schedule 2 to the Violent Crime Reduction Act 2006][ F38 or Article 13 or 
14 of the Criminal Justice (Northern Ireland) Order 2008][ F39or section 7(2) of the Human Trafficking and 
Exploitation (Criminal Justice and Support for Victims) Act (Northern Ireland) 2015 
183 Pasal 13 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
184 NI Direct Government Service, Loc.Cit. 
185 Pasal 13 (4) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
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Pengadilan harus menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan sesuai dijatuhi hukuman 
pelayanan masyarakat, menjelaskan kepada terdakwa tentang alasan penjatuhan pidana 
tersebut,  dampaknya, konsekuensi jika tidak menjalankan syarat yang ditentukan serta 
kewenangan pengadilan untuk melihat pelaksanaannya.186 Community service harus dimulai 
12 bulan setelah putusan dijatuhkan.  
 
Dalam hal Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap 2 (dua) tindak pidana yang 
kesemuanya terbukti, Pengadilan dapat memutuskan bahwa pelayanan masyarakat 
dilakukan secara bersamaan atau saling menambahkan. dalam hal diputuskan tidak 
bersamaan, maka penambahan waktu pelayanan tidak boleh melebihi ketentuan umum 
tentang waktu maksimal. Ketentuan waktu maksimal dapat diperintahkan untuk diubah 
sementara oleh Secretary of State (Sekretaris Negara). 187  
 
Terpidana memiliki sejumlah kewajiban dalam menjalankan community service, yakni: (i) 
menjaga hubungan dengan petugas; (ii) memberitahukan jika pindah tempat tinggal; dan (iii) 
melaksanakan pelayanan sesuai waktu yang ditentukan dan hal-hal lain yang diinstruksikan 
petugas.188 Instruksi tersebut dapat berupa tindakan apapun sepanjang dapat dilaksanakan, 
dengan tetap memperhatikan keyakinan atau agama agama terpidana dan waktu 
pelaksanaannya tidak bertabrakan dengan waktu terpidana bekerja, bersekolah atau saat 
melakukan kegiatan pendidikan lainnya.189  

 
5) Probation Order (Perintah percobaan)  
Probation Order merupakan perintah yang mengharuskan terpidana untuk berada di bawah 
pengawasan probation officer (petugas pemasyarakatan) selama waktu tertentu. Probation 
Order diberikan jika pengadilan menilai seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak 
pidana namun patut dijatuhi bentuk hukuman ini dengan mempertimbangkan tertentu.190  
Probation Order tidak dapat diberikan atas tindak pidana tertentu sesuai Pasal 70(2) Firearms 
Order 2004 atau Pasal 13 dan 14 Criminal Justice Order 2008).191  
 
Pertimbangan hakim dalam memberikan probation order diantaranya adalah: (i) hukuman 
tersebut akan membantu terdakwa untuk menjalani rehabilitasi; (ii) menjaga masyarakat dari 
bahaya yang ditimbulkan; dan (iii) mencegah kemungkinan terdakwa melakukan tindak 
pidana lebih lanjut. 192 Dalam praktiknya, beberapa kondisi mungkin dipertimbangkan untuk 
penjatuhan pidana percobaan ini yakni ketika hakim menjatuhkan kepadanya community 
order, parole commissioner memutuskan bahwa mereka dapat dibebaskan dengan izin, atau 
seseorang tersebut dibebaskan dari penjara setelah menjalani sebagian masa pidananya di 
penjara.193  
 

                                                        
186 Pasal 13 (7) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
187 Pasal 13 (10) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
188 Pasal 14 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
189 Pasal 14 (3) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
190 Pasal 10 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
191 Pasal 10 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
192 Pasal 10 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
 
193 NI Direct Government Service, Loc.Cit. 



  

38 
 

Probation Order diberikan dalam jangkawa jangka waktu antara 6 bulan - 3 tahun.194 bentuk 
hukuman ini dijatuhkan kepada seorang yang berusia 10 tahun atau lebih dan tidak boleh 
dijatuhkan tanpa persetujuan ketika sudah mencapai usia 14 tahun ke atas.195 Dalam hal 
terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi penangguhan pidana, maka pidana percobaan ini tidak 
dapat dijatuhkan kembali. Khusus bagi putusan pemenjaraan yang disertai pengawasan 
(custody probation orders), usia terpidana harus minimum 17 tahun dan penjatuhannya 
disetujui oleh terpidana.196 
 
Pengadilan memiliki kewenangan untuk menambahkan syarat yang harus dipenuhi selama 
waktu tertentu, baik sebagian waktu percobaan atau seluruh waktu percobaan. Syarat 
tambahan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi perkara, dampaknya pada proses 
rehabilitasi terpidana dan keamanan masyarakat.197 Beberapa persyaratan yang dapat 
dijatuhkan adalah terkait dengan tempat tinggal, kegiatan, kehadiran di pusat pelatihan (day 
centre), serta pengobatan mental ketergantungan obat dan alkohol.198 Syarat untuk 
melakukan pembayaran (kompensasi) atas kerusakan kehilangan tidak dapat dijatuhkan 
terhadap terpidana percobaan.199 
 
Terpidana mempunyai kewajiban untuk terus berhubungan dengan Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) yang ditunjuk dan wajib memberitahukan PK jika ada perubahan alamat 
tempat tinggal.200 Jika terpidana tidak mengikuti persyaratan yang ditentukan, Pengadilan 
dapat memanggil kembali dirinya untuk menjatuhkan denda atau bentuk pidana lain.201 
 
Pengawasan dilakukan oleh Probation Board. Institusi ini memiliki sejumlah kewenangan, 
yakni: (i) melakukan penilaian kepada terpidana serta menyiapkan laporan bagi Pengadilan, 
Parole Commissioners, dan pihak lain yang membutuhkan; (ii) mengawasi pelaksanaan 
perintah pengadilan dalam masyarakat; (iii) memberikan pelayanan dan intervensi terhadap 
narapidana; (iv) memberikan skema informasi korban (victim information scheme) kepada 
korban langsung yang pelakunya dijatuhi pidana percobaan, serta (v) bekerja sama dengan 
kepolisian, institusi penjara, dan lembaga lain untuk mengatur resiko yang timbul dari pelaku 
tindak pidana yang paling serius. 

 
6) Combination order (Pidana Campuran antara Pelayanan Masyarakat dan Percobaan) 
Combination order adalah hukuman yang diberikan lebih dari satu bentuk atau gabungan, 
yang terdiri dari pelayanan masyarakat dan percobaan. Combination order dapat dijatuhkan 
kepada pelaku yang berusia 16 tahun atau lebih yang melakukan tindak pidana dengan 
ancaman penjara, (dengan pengecualian tertentu, seperti: tindak pidana yang ancaman 
hukumannya telah ditentukan dan tindak pidana yang diancam dalam hukum mengenai 
senjata api). Penjatuhan Combination order dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk 
merehabilitasi terpidana, untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar atau 

                                                        
194 Pasal 10 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
195 Pasal 10 (3) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
196 NI Direct Government Service, Loc.Cit. 
197 Pasal 11 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
198 EU Probation Project, Loc.Cit. 
199 Pasal 11 (2) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
200 Pasal 10 (6) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
201 NI Direct Government Service, Loc.Cit. 
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mencegah terpidana melakukan tindak pidana lebih lanjut. 202 Terpidana yang mendapatkan 
hukuman ini wajib berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam waktu tertentu 
(antara 12 - 3 tahun), serta wajib melakukan pekerjaan tanpa dibayar dalam waktu tertentu 
(antara 40 -100 jam).203  

 
7) Hukuman non penjara untuk Anak 
Hukum Irlandia Utara mengatur beberapa hukuman non penjara untuk anak. Hukuman non 
penjara tersebut diantaranya: (i) perintah untuk hadir secara rutin di lembaga tertentu 
(attendance centre order); (ii) perintah untuk melakukan pemulihan (reparasi) kepada 
korban; (iii) perintah untuk menjalankan kegiatan di masyarakat; dan (iv) perintah untuk 
mengikuti konferensi untuk anak muda.204  
 
Perintah untuk hadir secara rutin di lembaga tertentu dilakukan antara 12 (dua belas) hingga 
24 (dua puluh empat) jam selama beberapa bulan. Lembaga yang ditunjuk biasanya 
merupakan Youth Justice Agency di tingkat lokal, dan selama berada di lembaga tersebut, 
anak akan mengikuti sesi untuk memperbaiki perilakunya selama 2 jam. Pelaksanaan perintah 
ini tidak boleh mengganggu sekolah atau pekerjaan anak.205  
 
Pidana berupa perintah reparasi terhadap korban dilakukan tidak hanya terhadap korban 
langsung, namun juga dapat ditujukan untuk masyarakat. Perintah ini akan dijalankan dengan 
melaksanakan aktivitas seperti terlibat dalam program untuk membenahi perilaku atau 
membantu orang lain melalui kegiatan amal. Youth Justice Agency akan membantu anak 
untuk melaksanakan perintah ini.206 
 
Sedangkan perintah untuk mengikuti konferensi anak muda dimaksudkan untuk membantu 
anak memahami apa yang telah mereka perbuat dan bagaimana memperbaiki kerusakan 
yang timbul kepada korban. Untuk dapat dijatuhi putusan ini, anak harus mengakui 
kesalahannya terlebih dahulu.207 
 
e. New South Wales 
 
1) Community correction order dan intensive correction order 
Community correction order adalah jenis perintah pengadilan yang relatif ringan dan dapat 
dilakukan dalam komunitas/masyarakat jika dibanding dengan jenis hukuman penuh waktu. 
Sedangkan intensive correction order, yang serupa dengan community correction order 
namun penerapannya ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang lebih serius. Pengadilan dapat 
memberikan community correction order atau intensive correction order untuk menghukum 
para pelaku kejahatan yang tidak wajib dihukum dengan pemenjaraan, namun jenis kejahatan 
tersebut terlalu serius jika hanya ditangani dengan hukuman denda atau jenis hukuman yang 

                                                        
202 Pasal 15 (2) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
203 Pasal 15 (1) The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 1996. 
204 NI Direct Government Service, Loc.Cit. 
205 NI Direct Government Service, Youth Justice, https://www.nidirect.gov.uk/articles/youth-justice#toc-5, 
diakses pada 10 Maret 2019. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/youth-justice#toc-5
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lebih rendah.208 Jangka waktu pelaksanaan community correction order tidak boleh melebihi 
3 tahun dan dimulai pada tanggal pemberian perintah tersebut.209 Sementara untuk intensive 
correction order, dapat diberikan hingga 2 tahun.210 
 
Community correction order tidak dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana tertentu, yakni : 
(i) pembunuhan, (ii) kekerasan seksual jenis tertentu, (iii) terorisme; (iv) kejahatan yang 
berkaitan dengan pencegahan kejahatan serius;211  (v) kejahatan yang terkait dengan 
keamanan publik;212 (vi) kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api; (vii) kejahatan 
yang meliputi delik komisi, atau niat untuk melakukan jenis-jenis kejahatan dalam angka i-vi; 
serta (vii) perbuatan percobaan, konspirasi, atau hasutan untuk melakukan kejahatan dalam 
poin i-vii.213 
 
Dalam memberikan community correction order maupun intensive correction order, 
pengadilan harus mempertimbangakan kondisi-kondisi tertentu. Pertimbangkan utama 
adalah keamanan masyarakat, dan dilanjutkan dengan pertimbangan tentang pilihan-pilihan 
yang lebih mungkin (antara perintah community correction order atau memberika hukuman 
penjara penuh waktu) untuk mengatasi risiko bahwa pelaku akan mengulangi pelanggaran, 
serta mempertimbangkan Pasal 3A UU Kejahatan (Prosedur Pemidanaan) Tahun 1999 terkait 
dengan tujuan pemidanaan.214 
 
Pengadilan juga harus menilai kesesuaian diri pelaku untuk melaksanakan perintah 
community correction order. Pengadilan harus mempertimbangkan laporan penilaian tentang 
diri pelaku, setiap bukti yang diajukan petugas community corrections, dan informasi lainnya 
di persidangan yang dianggap perlu. Namun demikian, pengadilan secara formal tidak terikat 
oleh laporan penilaian dalam mengambil keputusan.215 
 
Dalam hal penjatuhan intensive correction order, pengadilan harus mengenakan syarat umum 
dan syarat tambahan. Syarat umum adalah pelaku tidak boleh melakukan pelanggaran atau 
tindak pidana dan pelaku harus tunduk pada pengawasan dari petugas community 
corrections. Sementara dalam syarat tambahan, pengadilan harus menjatuhkan setidaknya 
satu syarat tambahan (kecuali terdapat keadaan-keadaan khusus yang mana pengadilan 
harus menyatakan alasannya) dari berbagai jenis berikut: (i) syarat untuk dilakukan 
penahanan rumah; (ii) syarat untuk dilakukan pengawasan secara elektronik; (iii) syarat untuk 
menerapkan larangan keluar (curfew condition) untuk jam-jam tertentu; (iv) syarat untuk 
melakukan tugas-tugas pelayanan masyarakat dalam jumlah jam tertentu (tidak melebihi 750 
jam atau jumlah jam yang ditentukan oleh peraturan yang terkait dengan jenis tindak pidana 
yang dilakukan, atau manapun yang lebih rendah); (v) syarat yang mengharuskan pelaku 

                                                        
208 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) s8(1) 
209 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) s85,s86 
210 NSW Corrective Services, Intensive Correction Order, (3/10/2018), The Criminal Justice (Northern Ireland) Act 
1996. 
https://www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au/Pages/CorrectiveServices/Community%20Corrections/offe
nder-management-in-the-community/intensive-correction-order.aspx (Accessed 24/1/19) 
211 Berdasarkan Bagian 8 of the Crimes (Serious Crime Prevention Orders) Act 2016) 
212 Berdasarkan Bagian 87ZA of the Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 
213 Bagian 67Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 
214 Bagian 66 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 
215 Bagian 69Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 

https://www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au/Pages/CorrectiveServices/Community%20Corrections/offender-management-in-the-community/intensive-correction-order.aspx
https://www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au/Pages/CorrectiveServices/Community%20Corrections/offender-management-in-the-community/intensive-correction-order.aspx
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2016/15
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2002/103
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untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi atau menerima perawatan; (vi) syarat untuk 
bebas dari atau berhenti mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan atau keduanya; (vii) syarat 
untuk membatasi hubungan dengan orang-orang tertentu; dan (viii) syarat pembatasan untuk 
berada pada tempat-tempat tertentu.216 
 
Selain itu, pengadilan tidak boleh memberikan syarat-syarat berupa penahanan rumah atau 
pelayanan masyarakat ketika menjatuhkan intensive community order kecuali jika laporan 
penilaian menyatakan bahwa terdakwa telah sesuai untuk diberikan syarat-syarat tersebut. 
Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk membatasi durasi pelaksanaan syarat-syarat 
tambahan ketika diberlakukannya intensive correction order.217 
 
Salah satu bentuk kegiatan intensive correction order atau community correction order adalah 
pelayanan masyarakat. Syarat umum dalam perintah pelayanan masyarakat adalah pelaku 
tidak boleh melakukan tindak pidana apapun dan harus menghadap di depan pengadilan jika 
dipanggil sewaktu-waktu.218 
 
Ketentuan maksimum total jam kerja pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang diterapkan 
sebagai syarat dalam perintah intensive correction order or community correction order 
adalah:219 

1)  100 jam untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimal hukuman penjara 6 
bulan, atau 

2) 200 jam untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara antara 6 bulan 
hingga 1 tahun, atau 

3) 500 jam untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimal hukuman penjara lebih 
dari 1 tahun (untuk perintah community correction order), atau 

4) 750 jam untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimal hukuman penjara lebih 
dari 1 tahun (untuk perintah intensive correction order). 

 
Sedangkan ketentuan minimum durasi pelaksanaan adalah: 220 
1) 6 bulan jika jumlah total jam kerja pelayanan masyarakat yang harus dijalani tidak 

lebih dari 100 jam, atau 
2) 12 bulan jika jumlah total jam kerja pelayanan masyarakat yang harus dijalani 

antara100 jam hingga 300 jam, atau 
3) 18 bulan jika jumlah total jam kerja pelayanan masyarakat yang harus dijalani antara 

300 jam hingga 500 jam, atau 
4) 2 tahun jika jumlah total jam kerja pelayanan masyarakat yang harus dijalani lebih dari 

500 jam. 
 
2) Percobaan 
Probation atau percobaan tidak diatur secara tegas dalam UU, namun pengadilan dapat 
memerintahkan agar pelaku tidak menjalani hukuman dengan kondisi tertentu. Pelaku dapat 
dijatuhi hukuman percobaan jika memperlihatkan perilaku yang baik dengan pengawasan 

                                                        
216 Bagian 73A Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 
217 Bagian 71 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 
218 Bagian 88 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW) 
219 Bagian 14 Crimes (Sentencing Procedure) Regulation 2017 (NSW) 
220 Ibid. 



  

42 
 

dari Probation Service dan Parole Service. Dalam penjatuman hukuman percobaan, 
pengadilan berwenang memberikan syarat-syarat khusus, selain syarat bahwa pelaku 
berkelakuan baik. Jika pelaku melakukan pelanggaran, maka pelaku dapat dibawa ke 
persidangan untuk dijatuhi hukuman atas kejahatan awal yang ia lakukan.221 
 
C. Urgensi Keberadaan Hukuman non penjara di Indonesia 

 
Sebagaimana diuraikan Bab I, Indonesia perlu mendorong adanya model-model hukuman 
non penjara dan pelaksanaannya sebagai salah satu cara untuk mengurangi overcrowding. 
Merujuk pada Tokyo Rules, hukuman non penjara merupakan salah satu strategi utama dalam 
mengurangi overcrowding.222 Penggunaan hukuman non penjara untuk mengurangi angka 
pemenjaraan akan berdampak pada pengurangan angka penghuni Rutan dan Lapas.  
 
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan overcrowding dengan 
beberapa langkah, diantaranya menambahkan jumlah Lapas dan Rutan yang tersedia,223 
mempercepat arus keluar WBP, dan distribusi narapidana.224 Berbagai upaya tersebut 
merupakan penyelesaian di tingkat hilir, yang seharusnya juga mengatasi masalah-masalah di 
hulu, karena terbukti upaya-upaya tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan dalam 
mengurangi jumlah penghuni Rutan dan Lapas.225 Sampai dengan April 2019, saat ini terdapat 
522 UPT Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dengan kapasitas total sebanyak 126.963 jiwa, 
sedangkan jumlah penghuni adalah 264.703 orang. 226  
 
Setiap bulannya, merujuk data tahanan dan narapidana pada 2017, jumlah narapidana dan 
tahanan baru yang masuk ke Rutan dan Lapas rata-rata 1.861 orang. Jumlah ini cukup besar 
jika dibandingkan kapasitas rata-rata Rutan dan Lapas di Indonesia yang hanya berada di 
angka 243 orang. Pembangunan Rutan dan Lapas baru hanya akan menjadi solusi sementara 
apabila tidak ada kontrol, yang utamanya terhadap masukan (input) ataupun keluaran 
(output) dari Rutan dan Lapas.227 
 
Pengaturan terhadap input tahanan dan narapidana, dapat dilakukan dengan melakukan 
perubahan terhadap kebijakan pemidanaan.228 Hal ini sejalan faktor-faktor yang 
berkontribusi terjadinya overcrowding, yakni: pertama, kebijakan hukum pidana, yang 
diantaranya larangan perbuatan dengan ancaman pidana yang berlebihan229 dan mudahnya 
orang masuk penjara (overkriminalisasi) dan ketentuan tentang penahanan pra-peradilan.  

                                                        
221 Honour Figgis, Probation, an Overview dalam NSW Parliamentary Library Research Service Vol. 1, 1998, hal. 
6. 
222 Marcelo Berdet, Are Alternative Sanctions an Effective Civil Remedy to Overcrowding Prison Population in 
Brazil? dalam Revista Brasileira de Ciencias Criminais Vol 103 Juli-Agustus 2013, hal. 385. 
223 FGD ICJR, 7 Februari 2019 
224 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 2013, hal 217. 
225 Anugerah R. Akbari dalam Diskusi Terbuka dan Media Briefing "Mencari Solusi Penjara Penuh", 27 Februari 
2019. 
226 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan, smslap.ditjenpas.go.id. 
227 FGD ICJR, 7 Februari 2019 
228 Anugerah Rizky Akbari dalam Media briefing dan diskusi terbuka ICJR, Jakarta 27 Februari 2019. 
229 Saat ini masih cukup banyak ditemukan pasal-pasal “karet” yang juga berdampak pada overkriminalisasi, 
contohnya adalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai pasal 
"keranjang sampah" dalam Putusan MA No. 1071K/Pid.Sus/2012.    
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Kondisi ini diperburuk dengan adanya fenomena penal populism230 serta adanya 
kecenderungan pengutamaan hukuman dengan pemenjaraan, yang terlihat terus 
diproduksinya berbagai ketentuan-ketentuan dengan ancaman penjara. Penelitian ICJR 2011, 
menyebut sejak 1946 hingga 2007, Indonesia terus memproduksi tindak pidana yang diancam 
dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Pada 1995 tindak pidana di luar KUHP yang diancam 
pidana di atas 5 tahun penjara sebanyak 215 tindak pidana, yang pada 2007 naik 100 persen 
menjadi 443 tindak pidana. Situasi ini akan berbanding lurus dengan meningkatnya tekanan 
terhadap kapasitas hunian di Rutan dan LP di seluruh Indonesia.231 
 
Kedua, adanya kecenderungan penahanan terhadap tersangka/terdakwa tanpa memandang 
terpenuhinya urgensi penahanan. Data 2013, tahanan pra persidangan meyumbang 45.95% 
dari total kapasitas hunian, dengan prosentasi yang terus bertambah tiap tahun (2014: 
45.80%, 2015: 47.14%, 2016: 54.72% , 2017: 57.24%.232 Penegak hukum mempunyai 
kecenderungan pandangan bahwa penahanan merupakan suatu keharusan atau sebagai 
kebiasaan jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau anggapan bahwa semakin 
banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi.233 Polisi jarang mempergunakan 
kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu berusaha membuktikan 
dakwaannya yang seringkali dipaksakan, sementara hakim terkesan terburu-buru dalam 
menjatuhkan pidana penjara. 
 
Masalah ini, jika dapat ditangani dengan baik, maka akan dapat menjadi jalan keluar 
permanen dari masalah overcrowding. Hukuman non penjara hadir sebagai salah satu solusi 
yang dapat mengendalikan masuknya tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas. Penegak 
hukum, misalnya para Hakim akan memiliki opsi untuk menilai apakah seseorang memang 
benar-benar pantas masuk penjara dan menghabiskan waktunya di dalam Rutan dan Lapas, 
atau penegakan keadilan akan dapat tercapai melalui cara-cara lain. Kemungkinan 
menjatuhkan hukuman non penjara harus dibuka secara luas agar dapat mengurangi 
masuknya pelaku kejahatan ke Rutan dan Lapas dengan signifikan.  
 
Berbagai negara telah mengadopsi dan menghasilkan praktik-praktik terbaik dalam 
penggunaan hukuman non penjara untuk mengurangi angka overcrowding. Di Belanda, pada 
2016 telah menutup 19 penjara karena kurangnya jumlah narapidana dan tahanan, yang 
dalam decade sebelumnya merupakan negara dengan tingkat pemenjaraan tertinggi di Eropa. 
Perubahan ini terjadi karena hakim di Belanda lebih sering menjatuhkan hukuman non 
penjara kepada seorang terdakwa.234  
  

                                                        
230 ICJR, "Kebangkitan Penal Populism di Indonesia", https://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-
indonesia/, diakses pada 10 Januari 2019. 
231 ICJR, Overcrowding, hal.37. 
232 Ibid., hal. 49. 
233 Ibid., hal. 51. 
234 Lucy Ash, "The Dutch Prison Crisis: A Shortage of Prisonrs", BBC News, 
https://www.bbc.com/news/magazine-37904263, diakses pada 15 Januari 2019. 

https://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-indonesia/
https://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-indonesia/
https://www.bbc.com/news/magazine-37904263
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BAB III 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN HUKUMAN NON PENJARA DI INDONESIA  
 
 

A. Kerangka Hukum Hukuman Non Penjara di Indonesia 
 
Indonesia mengatur alternatif pemenjaraan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, 
diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU SPPA, dan UU Narkotika (UU 
Narkotika). KUHP setidaknya mengenal dua bentuk hukuman alternatif pemenjaraan yakni 
denda dan pidana bersyarat atau percobaan. Dalam  UU Narkotika, hanya dikenal rehabilitasi 
yang khususnya bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Sementara dalam UU SPPA, lebih 
progresif jika dibandingkan dengan KUHP dan UU Narkotika, karena telah menyediakan 
berbagai bentuk alternatif hukuman non penjara yang dapat diterapkan kepada ABH, yakni 
pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga, beberapa jenis tindakan 
tertentu, serta pidana bersyarat yang terdiri dari penempatan di luar lembaga, pelayanan 
masyarakat, dan pengawasan.  

 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 

1) Pidana Denda 
Pidana denda diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni hukuman untuk membayar sejumlah uang 
tertentu atau denda. Hukuman denda dirumuskan secara alternatif dengan jenis hukuman 
lain terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan, sedangkan perumusan secara tunggal 
hanya untuk kategori pelanggaran. Dalam berbagai UU lainnya yang juga mengatur hukuman 
denda, perumusannya tidak pernah tunggal namun selalu menjadi pilihan alternatif dari 
pidana penjara.  
 

Tabel 2: Ketentuan diluar KUHP yang mengatur hukuman denda 

Undang-Undang Pasal 
Kisaran Denda 
(tidak termasuk pemberatan) 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga 

Pasal 44 s/d 
Pasal 49 

Maksimal Rp 500.000.000, 00 
(lima ratus juta rupiah) 

UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 

Pasal 128, 
Pasal 131, 
Pasal 134 

Maksimal Rp 50.000.000, 00 
(lima puluh juta rupiah) 

UU No. 5 Tahun 1997 
tentang 
Psikotropika 

Pasal 65 
Maksimal Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) 

UU No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 

Pasal 3, Pasal 
5, Pasal 13, 
Pasal 21 s/d 
Pasal 24 

Maksimal Rp 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) 
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UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 96 
Maksimal Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) 

UU No. 19 Tahun 2016 
tentang 
Perubahan Atas UU 
No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik 

Pasal 45 s/d 
Pasal 51 

Maksimal Rp 12.000.000.000,00 
(dua belas miliar rupiah) 

UU  
No. 44 Tahun 2008 
tentang 
Pornografi 

Pasal 29 s/d 
Pasal 36, dan 
Pasal 38 

Maksimal Rp 7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah) 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 61 

Maksimal Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) 

 
KUHP tidak mengatur tentang jangka waktu tertentu atau batas waktu maksimal pembayaran 
denda. Dalam praktiknya, sebagaimana dinyatakan oleh Muladi dan Arief,  tidak ada satu pun 
putusan pengadilan yang mencantumkan tenggang waktu pembayaran denda dalam 
amarnya.235 Dalam hal terdakwa menyatakan tidak sanggup membayar denda, maka pidana 
denda dapat diganti dengan pidana kurungan maksimal 8 (delapan) bulan. KUHP juga tidak 
membatasi siapa saja pihak yang dapat membayarkan denda, sehingga pembayaran  denda 
dapat dilakukan oleh siapapun atas nama terdakwa. Projodikoro menyatakan, ketiadaan 
pengaturan tentang siapa saja yang dapat membayar denda dapat menyebabkan sifat 
hukuman terhadap terhukum menjadi kabur.236 
 
Pada awalnya jumlah denda yang diatur dalam KUHP berkisar ratusan rupiah, meski jumlah 
tersebut merupakan hasil perubahan yang dilakukan tahun 1960 (melalui UU No. 16 Prp 
Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP dan UU No. 18 Prp Tahun 1960 
tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Dalam Ketentuan-Ketentuan 
Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945). Akibatnya, penerapan 
hukuman denda menjadi kurang efektif karena jarang diituntut oleh jaksa dan dijatuhkan oleh 
hakim karena jumlahnya tidak sesuai dengan nilai mata uang rupiah saat ini.237 
 
Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda dalam KUHP. Perma ini bertujuan untuk mengefektifkan kembali penjatuhan pidana 
denda dengan cara menyesuaikan jumlah denda dengan nilai emas saat itu. Pasal 1 Perma 
menyatakan, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 
482 KUHP harus dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam 
Pasal 2 menyatakan jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP 
dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan 
ayat 2 tentang perjudian.  

                                                        
235 Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia dalam Pandecta 
Volume 10 Nomor 2, 2015, hal. 248-257.  
236 Ibid. 
237 Ibid. 
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Namun, Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut mendapatkan kritik karena adanya sejumlah 
kelemahan. Wijayanto menyatakan, setidaknya ada tiga kelemahan Perma: pertama, 
pengubahan ketentuan KUHP yang merupakan UU seharusnya tidak melalui Perma sehingga 
bermasalah dalam hal tata cara pengubahan peraturan perundang-undangan. Kedua, 
terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 3 yang mengatur pelipatgandaan jumlah denda 
sebesar 1000 kali dengan penjelasan umum paragraf keenam yang menyimpulkan bahwa 
dalam rangka menyesuaian nilai rupiah dengan nilai emas saat itu, maka nilai denda harus 
dilipatgandakan sebesar 10.000 kali. Ketiga, mengingat sifat Perma yang mengikat hanya di 
lingkungan MA, maka penyidik dan penuntut umum dirasa masih belum berkewajiban untuk 
tunduk pada ketentuan tersebut, yang berakibat penerapannya masih akan kurang efektif 
dan pidana penjara masih  tetap menjadi pilihan utama.238 

 

2) Pidana Bersyarat (Percobaan) 
Pidana bersyarat berupa pidana percobaan diatur dalam Pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat 
diterapkan ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana 
kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti) dan memerintahkan agar pidana 
tersebut tidak perlu dijalankan dengan memberikan syarat-syarat tertentu.239 Perintah hakim 
untuk menjalani masa percobaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang 
mendukung. 240  
 
Pidana ini hanya dapat diberikan apabila hakim memandang akan ada pengawasan yang 
cukup untuk dapat dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah 
terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.241 Sementara syarat khusus, dengan merujuk 
Pasal 14c KUHP: (i) terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 
percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang timbul dari tindak pidana 
yang ia lakukan; (ii) tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau 
selama sebagian dari masa percobaan. KUHP juga menentukan, syarat-syarat khusus yang 
ditambahkan tidak boleh mengandung hal-hal yang akan mengurangi kemerdekaan 
beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.242  
 
Jangka waktu pelaksanaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur Pasal 14b ayat (1), masa 
percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP 
paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya maksimum 2 (dua) tahun. Hakim 
berwenang memperpanjang masa percobaan sebanyak satu kali dengan jangka waktu 
maksimal setengah dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.243 
Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah dan baru mulai dihitung 
pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana.244 Jika 
dalam masa percobaan terpidana melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat 

                                                        
238 Ibid. 
239 Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterjemahkan oleh Moeljatno, KUHP, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1976. 
240 Pasal 14a ayat (5) KUHP  
241 Pasal 14a ayat (4) KUHP 
242 Pasal 14c ayat (3) KUHP 
243 Pasal 14e KUHP 
244 Pasal 14b ayat (2) dan (3) KUHP 
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khusus ditentukan hakim, maka ia wajib menjalankan pidana penjara yang sebelumnya telah 
dijatuhkan atau setidak-tidaknya akan mendapatkan peringatan dari hakim.245  
 
Pengawasan terhadap terpidana, yang khususnya pengawasan terhadap pemenuhan syarat-
syarat yang diberikan merupakan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim 
Wasmat). Hal ini sesuai Pasal 280 ayat 4 KUHAP,  bahwa tugas pengawasan dan pengamatan 
oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP246 berlaku pula bagi pemidanaan 
bersyarat. Hakim juga mempunyai kewenangan, sesuai Pasal 14d ayat (2), yang mewajibkan 
pihak tertentu (lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, 
kepada pemimpin rumah penampungan, atau kepada pejabat tertentu) untuk memberikan 
bantuan atau petunjuk lebih lanjut kepada terpidana mengenai bagaimana syarat-syarat 
khusus dapat terpenuhi. Jika dirasa perlu, hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus atau 
lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus dalam masa percobaan berdasarkan hasil 
pengawasan dan pengamatan.247 
 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
 

UU SPPA dianggap sebagai salah satu regulasi yang cukup maju karena menyediakan 
berbagai hukuman non penjara bagi ABH. Pasal 71 UU SPPA mengatur beberapa jenis 
hukuman pokok kepada pelaku anak selain pemenjaraan, yaitu: (i) pidana peringatan yang 
merupakan pidana paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak;248 
(ii) pidana pelatihan kerja, (ii) pidana pembinaan dalam lembaga; dan (iv) pidana bersyarat 
yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pengawasan, dan pelayanan masyarakat. Selain 
itu, UU SPPA juga mengatur tentang sejumlah bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada 
anak sebagai alternatif pemenjaraan.  

 

1) Pidana Pelatihan Kerja 
Jenis pidana pelatihan kerja hanya dikenal pada sistem peradilan pidana anak. Selain berdiri 
sendiri sebagai hukuman pokok, pidana ini merupakan pidana pengganti denda dalam hal 
rumusan pasal pidana yang diancamkan kepada anak bersifat kumulatif berupa penjara dan 
denda.249 Jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja dapat berkisar antara minimal 3 (tiga) 
bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun.250 Pelaku anak akan ditempatkan pada lembaga yang 
menyediakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia mereka.251 Berbagai contoh lembaga 
tersebut antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, 
misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.252 

 

                                                        
245 Pasal 14f ayat (1) KUHP 
246 Pasal 277 KUHAP mengamanatkan agar pada setiap pengadilan harus ada hakim, yang disebut sebagai hakim 
pengawas dan pengamat, yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan 
pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.   
247 Pasal 14e KUHP 
248 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 
249 Pasal 71 ayat (3) UU SPPA 
250 Pasal 78 ayat (2) UU SPPA 
251 Pasal 78 ayat (1) UU SPPA 
252 Pasal 78 ayat (2) UU SPPA 
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2) Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga 
Dalam hal keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, Pasal 80 ayat (2) 
UU SPPA mengatur agar pidana pembinaan di dalam lembaga dapat dipilih sebagai hukuman 
non penjara terhadap anak. Jenis pidana ini dapat dilakukan di tempat pelatihan kerja atau 
lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.253 
Pembinaan tersebut dapat diterapkan antara 3 (tiga) - 24 (dua puluuh empat) bulan.254 
Pembebasan bersyarat juga berlaku untuk jenis pidana ini, yakni ketika anak dinilai 
berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di dalam lembaga 
yang tidak kurang dari tiga bulan.255 

 

3) Pidana Bersyarat: Penempatan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat, dan 
Pengawasan 
Konsep pidana bersyarat dalam UU SPPA secara umum sama dengan  pidana bersyarat di 
KUHP, yaitu adanya perintah hakim untuk tidak menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan 
kepadanya sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Perbedaannya terletak pada 
penentuan jangka waktu hukuman penjara yang menjadi kriteria penjatuhan pidana bersyara, 
yakni KUHP membatasi penjatuhan pidana bersyarat hanya jika hakim menghukum terdakwa 
dengan maksimal 1 (satu) tahun penjara dan UU SPPA untuk perbuatan yang diajatuhi 
hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun.256 
 
UU SPPA juga mengatur tentang karakteristik pidana bersyarat, yakni adanya syarat umum 
dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah apabila pelaku anak tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus adalah ketika 
hakim memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan 
dalam putusannya, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.257 
 
Jangka waktu pelaksanaan pidana bersyarat atau masa percobaan dapat berlangsung hingga 
maksimal 3 (tiga) tahun,258 dan masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa 
pidana dengan syarat umum.259 Dalam hal pelaku anak masih dalam masa wajib belajar 9 
tahun maka ia harus tetap mendapatkan pendidikan selama menjalani masa percobaan.260 
Selama masa percobaan, Penuntut Umum adalah pihak yang bertanggung jawab dalam 
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertanggung jawab dalam 
melakukan pembimbingan agar Anak melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan.261 
 
UU SPPA mengatur tiga bentuk pidana bersyarat yang termasuk sebagai hukuman non 
penjara yakni pelayanan masyarakat, pengawasan, dan pembinaan di luar lembaga. 
Pelayanan masyarakat merupakan kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah 
atau lembaga kesejahteraan sosial, dengan durasi paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 

                                                        
253 Pasal 80 ayat (1) UU SPPA 
254 Pasal 80 ayat (3) UU SPPA 
255 Pasal 80 ayat (4) UU SPPA 
256 Pasal 73 ayat (1) UU SPPA 
257 Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA 
258 Pasal 73 ayat (6) UU SPPA 
259 Pasal 73 ayat (5) UU SPPA 
260 Pasal 73 ayat (8) UU SPPA 
261 Pasal 73 ayat (7) UU SPPA 
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120 (seratus dua puluh) jam.262 Bentuknya dapat berupa membantu lansia, orang cacat, atau 
anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.263 Dalam 
hal pelaku anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban pelayanan masyarakat 
tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas 
untuk memerintahkan pelaku anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pelayanan 
masyarakat yang dikenakan terhadapnya.264 
 
Pidana bersyarat berupa pengawasan adalah menempatkan pelaku anak di bawah 
pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan oleh PK.265 Pengawasan ini mencakup 
perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang 
dilakukan oleh PK.266 Pengawasan dapat diterapkan antara 3 (tiga) bulan hingga maksimal 2 
(dua) tahun.267 
 
Pidana pembinaan di luar lembaga adalah pembinaan tertentu yang secara umum 
mempunyai tiga bentuk: (i) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina; (ii) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau (iii) mengikuti 
terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.268 
Dalam hal selama pembinaan terjadi pelanggaran syarat khusus, maka pejabat pembina269 
dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan sampai 
dengan maksimum dua (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.270 

 

4) Tindakan 
Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, penuntut umum dapat meminta hakim untuk 
memberikan satu atau beberapa bentuk tindakan kepada anak jika anak tersebut hanya 
diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Bentuk-bentuk tindakan tersebut antara 
lain: (i) pengembalian kepada orang tua/wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) 
perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan 
formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, (vi) 
pencabutan surat izin mengemudi, dan (vii) perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan 
memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan 
sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.271  
 
Tindakan pengembalian atau penyerahan, selain kepada orang tua atau wali, juga  dapat 
kepada seseorang dengan syarat bahwa orang tersebut merupakan orang dewasa yang 
cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak.272 Tindakan 

                                                        
262 Pasal 76 ayat (3) UU SPPA 
263 Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU SPPA 
264 Pasal 76 ayat (2) UU SPPA 
265 Pasal 77 ayat (2) UU SPPA 
266 Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU SPPA 
267 Pasal 77 ayat (1) UU SPPA 
268 Pasal 75 ayat (1) UU SPPA 
269 Pejabat pembina merupakan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak 
sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.  
270 Penjelasan 75 ayat (1) huruf a UU SPPA 
271 Pasal 82 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU SPPA 
272 Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU SPPA 
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penyerahan anak kepada seseorang tersebut dilakukan untuk kepentingan anak yang 
bersangkutan.  
 
Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dapat dilakukan jika diketahui bahwa anak sedang 
menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa ketika melakukan tindak pidana.273 Sementara 
tindakan perawatan di LPKS dimaksudkan guna membantu orang tua/wali dalam mendidik 
dan memberikan pembimbingan kepada Anak.274 
 
UU SPPA mengatur bahwa jangka waktu pemberian tindakan adalah maksimal 1 (satu) tahun 
untuk tindakan-tindakan tertentu, yakni perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan 
formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan 
pencabutan surat izin mengemudi.275 Untuk bentuk-bentuk tindakan yang lainnya, UU SPPA 
tidak memberikan batasan waktu yang spesifik untuk berapa lama tindakan tersebut dapat 
diberikan. 
 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 

UU Narkotika mengatur bahwa kategori hukuman bagi penyalahgunaan narkotika terdiri dari 
3 bagian yang ditentukan berdasarkan golongan. Golongan I adalah perbuatan yang diancam 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Golongan II untuk dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun, dan Golongan III untuk pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.276 
Dalam hal ditemukan indikasi bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang 
masuk dalam ketiga kategori tersebut, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) hakim wajib 
untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi sebagaimana 
yang diatur dalam di Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Kewajiban untuk proses rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika juga kembali ditekankan 
Pasal 127 ayat (3). 
 
Perintah pengadilan tentang rehabilitasi mencakup dua hal. Pertama, dalam hal pecandu 
narkotika (pecandu) dinyatakan terbukti melanggar UU Narkotika, hakim dapat memutus 
dengan memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi, sehingga putusan hakim tersebut 
merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu.277 Kedua, dalam hal pecandu tidak terbukti 
bersalah, hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
rehabilitasi, namun penetapan tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) yang 
dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu tersebut walaupun tidak 
terbukti bersalah tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.  
 
Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan 
dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan 
bagi pecandu yang tidak terbukti bersalah, biaya pengobatan dan/atau perawatan selama 

                                                        
273 Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU SPPA 
274 Pasal 83 ayat (2) UU SPPA 
275 Pasal 82 ayat (2) UU SPPA 
276 Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika 
277 Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika 
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dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali status penahanannya merupakan 
tahanan rumah dan tahanan kota.278  
 
UU Narkotika mengatur 2 proses rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh pecandu dan korban 
penyalahgunaan narkotika, yakni: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis 
adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu guna membebaskan pecandu dari 
ketergantungan narkotika dengan cara memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan 
fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi ini dapat dilakukan di 
rumah sakit, lembaga rehabilitasi pemerintah tertentu (misalnya Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika dan Pemerintah Daerah) atau oleh masyarakat. Khusus bagi pecandu narkotika 
pengguna jarum suntik, rehabilitasi medis dapat diberikan melalui serangkaian terapi untuk 
mencegah penularan.279 Sementara rehabilitasi sosial, merupakan proses kegiatan pemulihan 
secara terpadu (baik fisik, mental, dan sosial) dengan cara pendekatan keagamaan, 
tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Rehabilitasi ini bertujuan agar bekas pecandu 
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial 
dapat diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat yang telah ditunjuk dan disetujui 
oleh Menteri Sosial. 
 

B. Pengaturan Hukuman Non Penjara di RKUHP280  
 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah mengalami beberapa 
perubahan sejak mulai dibahas di DPR tahun 2015. Hingga pembahasan pada Juli 2018, 
berbagai perubahan telah dilakukan, termasuk perubahan-perubahan penting yang terkait 
dengan tujuan pemidaan dan sanksi pidana.  
 
Merujuk pada sejumlah perumusan dalam naskah RKUHP, terdapat semangat untuk 
mengurangi ketergantungan pada hukuman yang bersifat pemenjaraan. Hal ini terlihat dari 
ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan beberapa berbagai keadaan yang 
memungkinkan hakim untuk sebaiknya tidak menjatuhkan pidana penjara. Keadaan-keadaan 
yang dirumuskan dala RKUHP tersebut antara lain: 
 

a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh) 
tahun; 

b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; 
d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; 
b. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan 

kerugian yang besar; 
c. tindak  pidana  terjadi  karena  hasutan yang sangat kuat dari orang lain; 
d. korban  tindak  pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana 

tersebut; 
e. tindak  pidana  tersebut  merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin 

terulang lagi; 

                                                        
278 Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (b) UU Narkotika 
279 Pasal 56 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Narkotika 
280 Berdasarkan Draft RKUHP sampai dengan pembahasan tanggal 9 Juli 2018.  
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f. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak 
pidana yang lain; 

g. pidana  penjara  akan  menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau 
keluarganya; 

h. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri 
terdakwa; 

i. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa; 

j. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau 
k. tindak pidana terjadi karena kealpaan. 

 
Upaya untuk menghindari pemenjaraan juga ditekankan dalam Penjelasan RKUHP,281 yang 
menyatakan bahwa hukuman non penjara merupakan pengganti dari pidana perampasan 
kemerdekaan jangka pendek yang dimaksudkan untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, 
di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. 
 
Meskipun  ketentuan tentang berbagai kondisi yang memungkinkan terdakwa tidak dijatuhi 
penjara cukup banyak, ketentuan tersebut berpotensi menjadi kurang efektif. Pasal 76 ayat 
(2) RKUHP mengatur klausul limitatif, menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku 
bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Padahal, 
perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih menjadi 
mayoritas dalam RKUHP. Selain itu, ketentuan Pasal 76 (1) juga tidak berlaku pada tindak 
pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang 
sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau 
perekonomian negara. 
 
Dalam draft RKUHP terbaru,  sampai tanggal 9 Juli 2018,282 terdapat tiga jenis hukuman non 
penjara telah diadopsi sebagai pidana pokok, yaitu: pidana pengawasan, pidana denda, dan 
pidana kerja sosial.283 Walaupun telah masuk sebagai jenis-jenis pidana pokok, namun 
Penjelasan RKUHP,  berdasarkan Naskah per 28 Mei 2018 Buku Kesatu Nomor 8, masih 
menyebutkan bahwa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan pada hakikatnya merupakan 
cara pelaksanaan pidana (strafmodus) sebagai alternatif pidana penjara. Penjelasan Pasal 71 
ayat (1) juga menekankan bahwa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial pada dasarnya 
merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara 
(alternative to imprisonment). Akibatnya, jenis hukuman non penjara, misalnya pidana 
pengawasan, tidak menjadi bentuk hukuman secara khusus dalam perumusan suatu tindak 
pidana.284  
 
Ketiga jenis hukuman non penjara yang disebutkan diatas bukan jenis pidana yang murni baru 
dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia. KUHP yang saat ini berlaku juga mengenal 
pidana denda. Namun dalam RKUHP, pidana denda dirumuskan dengan pengaturan yang  
cukup berbeda dan lebih maju. Pidana pengawasan yang dirumuskan juga yang bersumber 
dari konsepsi pidana bersyarat yang ada dalam KUHP. Sementara pidana kerja sosial, 

                                                        
281 RKUHP per 28 Mei 2018, Buku Kesatu, Poin 8.  
282 Draft RKUHP Versi 9 Juli 2018 dapat diakses di https://reformasikuhp.org/r-kuhp/ 
283 Pasal 71 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
284 Penjelasan Pasal 85 RKUHP Versi 9 Juli 2018 

https://reformasikuhp.org/r-kuhp/
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sebelumnya belum diatur di  KUHP tetapi sudah pernah dicoba pengadopsian konsepnya 
dalam UU SPPA melalui jenis pidana pelayanan masyarakat.  

 

a. Pidana Pengawasan 
 

Pidana pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana pokok di RKUHP merupakan bentuk 
pengalihan status pidana bersyarat.  Dalam pengaturan di KUHP, pidana pengawasan yang  
lebih condong dipahami sebagai cara pemidanaan, tetapi di RKUHP menjadi dipertegas 
statusnya sebagai salah satu jenis pidana.285 Konsepsi pidana pengawasan di RKUHP 
kemudian hampir sama dengan pidana bersyarat di KUHP terkait dengan adanya syarat 
umum dan syarat khusus yang menyertainya. Pasal 86 ayat (2) RKUHP menjabarkan syarat 
umum pidana pengawasan, yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi, 
sedangkan syarat khusus mencakup ada dua hal: (a) terpidana dalam waktu tertentu yang 
lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian 
yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau (b) terpidana harus melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan 
berpolitik. 
 
Terdapat beberapa perbedaan perumusan terkait dengan pidana bersyarat di KUHP dengan 
pidana pengawasan di RKUHP dengan melihat konsepsinya dalam Naskah Akademik RKUHP. 
Hikmawati mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut, yang diantaranya:286 
 

1) Pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,287 namun 
dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 76.288 Dalam 

                                                        
285 Penjelasan Pasal 85 RKUHP Versi 28 Mei 2018 mendeskripsikan pidana pengawasan sebagai pembinaan di 
luar lembaga atau di luar penjara (non-custodial), yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang ini. Pidana 
ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. 
286 Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif 
dalam Negara Hukum Volume 7 Nomor 1, 2016, hal. 80-81. 
287 Pasal 85 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018. 
288 Bunyi Pasal 59 sebagai berikut: 

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. 
(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. 
Sedangkan bunyi Pasal 60 sebagai berikut: 

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:  
a. kesalahan pembuat Tindak Pidana; 
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
c. sikap batin pembuat Tindak Pidana; 
d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 
e. cara melakukan Tindak Pidana; 
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana; 
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak Pidana; 
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana; 
i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau ¬ke¬luarga korban;  
j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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KUHP, syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan 
pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun atau sehubungan dengan 
pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti 
denda atau dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus 
yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa. 

2) Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama tiga tahun, sedangkan masa percobaan 
dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran 
yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya 
dua tahun. 
 

Selain itu, pidana pengawasan juga tidak dapat diberikan apabila terdakwa melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara yang diatur dengan sistem minimum khusus.289 
Dalam rapat internal pemerintah pada 9 April 2018 diketahui bahwa jenis tindak pidana 
dengan model sanksi sistem minimum khusus, misalnya adalah tindak pidana yang sangat 
membahayakan atau merugikan masyarakat seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak 
pidana terorisme, dan tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara 
seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.290 Lebih lanjut, dalam 
menjalankan kewenanganya menjatuhkan pidana pengawasan sebagai pengganti pidana 
penjara, hakim harus tetap dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. 
Misalnya dengan memprioritaskan penjatuhan pidana pengawasan kepada orang yang 
pertama kali melakukan tindak pidana (first offender).291 
 
Mengenai pengawasan pelaksanaan jenis pidana ini, perumusan Pasal 86 ayat (3) RKUHP 
menyatakan secara eksplisit bahwa fungsi pengawasan berada pada kewenangan jaksa dan 
fungsi pembimbingan dilakukan oleh PK .292 Konsep ini mirip dengan konsep dalam UU SPPA 
mengenai pidana bersyarat yang menempatkan anak pelaku dalam pengawasan. 
Berdasarkan kewenangan tersebut, jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa 
pengawasan kepada hakim jika  selama  dalam  pengawasan  terpidana  menunjukkan 
kelakuan yang baik, setelah mendengar pertimbangan PK.293 Sebaliknya, berdasarkan 
pertimbangan PK, jaksa juga berwenang mengusulkan kepada hakim agar terpidana 
menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan (yang lamanya ditentukan 
oleh hakim) jika terpidana melanggar syarat khusus.294 Namun, berdasar menurut Pasal 85 
ayat (4), jika terpidana melanggar syarat umum tanpa alasan yang sah, maka ia wajib 
menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan. 

                                                        
(Penjelasan Pasal 60 ayat (1): Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat 
menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini) 

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau kea¬daan pada waktu dilakukan Tindak Pidana 
atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau 
tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 

289 Pasal 85 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
290 Pasal 76 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
291 Penjelasan Pasal 86 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
292 Penjelasan Pasal 86 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 mengenai pengawasan: “Pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang ada di balai pemasyarakatan pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pejabat ini 
dapat pula meminta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu.” 
293 Pasal 86 ayat (6) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
294 Pasal 86 ayat (5) RKUHP Versi 9 Juli 2018 



  

55 
 

Perumusan ini dipertegas dalam usulan Internal Pemerintah untuk penjelasan pasal tersebut, 
yang menyatakan agar hakim dalam putusannya harus mencantumkan bahwa pelanggaran 
terhadap syarat umum memiliki akibat hukum berupa kewajiban terpidana untuk menjalani 
pidana penjara yang lamanya sesuai dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.295 
 
Naskah RKUHP 9 Juli 2018, jika dicertamati kembali, mengindikasikan adanya kemungkinan 
bahwa terpidana yang melanggar syarat umum tidak serta merta harus menjalani pidana 
penjara sebagaimana maksud Pasal 85 ayat (4). Ketentuan tersebut masih dapat disimpangi, 
yaitu ketika hakim menjatuhkan pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara 
sebagai bentuk hukuman dari tindak pidana yang dilakukannya saat masih menjalani pidana 
pengawasan. Artinya, masih ada kemungkinan pidana pengawasan tetap diberlakukan 
terhadap terpidana meskipun ia melakukan pengulangan perbuatan pidana ketika menjalani 
pidana pengawasan,296 dan bahkan pidana pengawasan akan tetap dilaksanakan kembali jika 
terpidana dijatuhi pidana penjara sekalipun. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 87 
ayat (2) RKUHP 9 Juli 2018 yang berbunyi: “Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana 
pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana 
penjara”. Namun, dalam hal ketentuan Pasal 87 ayat (2) tersebut dilaksanakan, maka tujuan 
diberlakukannya pidana pengawasan sebagai bentuk hukuman non penjara dari pidana 
penjara menjadi tidak tercapai. 

   

b. Pidana Denda 
 
Pasal 88 ayat (1) RKUHP secara khusus memberikan definisi tentang pidana denda, yaitu 
sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.297 Konsep 
perumusan pidana dena di RKUHP berbeda dengan KUHP, yakni tidak lagi tersebar dalam tiap-
tiap pasal pidana namun telah ditentukan pengelompokkannya berdasar pada 7 (tujuh) 
kategori yang ditetapkan sebagai batasan maksimumnya. Perumusan denda dengan sistem 
kategori ini mempunyai dua tujuan, yakni: (i)  agar diperoleh pola yang jelas tentang 
maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan (ii) agar lebih mudah 
melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.298 
 
Penghitungan tiap-tiap kategori dirumuskan sebagai berikut: Kategori I dengan maksimum 
kategori pidana denda yang teringan adalah adalah kelipatan 100 (seratus) kali jumlah pidana 
denda (Pasal 86), untuk kategori II adalah kelipatan 500 (lima ratus) kali, untuk kategori III 
adalah kelipatan 1.500,00 (seribu lima ratus) kali, untuk kategori IV adalah kelipatan 5.000,00 
(lima ribu) kali, untuk kategori V adalah kelipatan 20.000,00 (dua puluh ribu) kali, dan untuk 
kategori VI adalah kelipatan 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kali jumlah pidana denda.299 
Berdasarkan penghitungan tersebut, diperoleh jumlah ketujuh kategori pidana denda dalam 
RKUHP sebagai berikut:300 

                                                        
295 Pasal 86 ayat (5) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
296 Bunyi Pasal 87 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 sebagai berikut: “Jika terpidana selama menjalani pidana 
pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana  yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, 
pidana pengawasan tetap dilaksanakan.” 
297 Di KUHP, denda tidak didefinsikan.  
298 Penjelasan Pasal 89 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
299 Penjelasan Pasal 89 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
300 Pasal 89 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
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Kategori Jumlah Pidana Denda Maksimum 

Kategori I Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

Kategori II Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

Kategori III Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

Kategori IV Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 

Kategori V Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

Kategori VI Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

Kategori VII Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 

Kategori VIII Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

 
Selain menentukan batas maksimum dalam bentuk kategori di atas, Pasal 88 ayat (2) 
kemudian menyatakan bahwa batas minimum umum untuk pidana denda dalam RKUHP 
ditetapkan paling sedikit  Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pada perumusan pasalnya 
tidak ditentukan minimum khusus. Patokan untuk menetapkan nominal tersebut dalam 
Penjelasan Pasal 88 ayat (2) mengacu pada jumlah besarnya “upah minimum harian”. Selain 
itu, dengan tidak mengurangi penerapan minimum khusus, hakim tetap diwajibkan untuk 
mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam menjatuhkan pidana denda dengan 
memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi 
dan kemasyarakatannya.301 Lebih lanjut, sebagai langkah antisipasi mengenai masalah jumlah 
pidana denda yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi perekonomian akibat perubahan 
nilai mata uang, RKUHP juga telah mengamanatkan agar perubahan ketentuan besarnya 
pidana denda dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.302 
 
Kemudian, meskipun dalam perumusan pasal pidana tidak disebutkan pilihan pidana denda, 
hakim tetap dapat memberikan pidana denda bagi terdakwa, yakni dalam hal ketika tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dan 
hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan 
ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60.303  
 
Pasal 77 ayat (2) RKUHP menentukan, pidana denda hanya dapat diberlakukan jika: (a) 
kejahatan yang dilakukan terdakwa tidak menimbulkan korban, (b) ada korban, tetapi korban 
tidak mempermasalahkan bila terdakwa dijatuhi pidana denda, atau (c) kejahatan yang 
dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, pelaku 
yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 
(delapan belas) tahun juga tidak dapat diberlakukan ketentuan pergantian pidana penjara 
menjadi pidana denda.304 Sedangkan mengenai jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan, 
Pasal 77 ayat (3) menyebutkan hanya terbatas dalam rentang kategori III, kategori IV, dan 
kategori V. 
 

                                                        
301 Pasal 90 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
302 Pasal 89 ayat (2) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
303 Pasal 77 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
304 Pasal 77 ayat (4) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
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Penjelasan Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana denda 
meski dalam perumusan pasal tersebut hanya disebutkan jenis pidana penjara. Hal ini 
dimaksudkan guna mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang 
seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara serta 
menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
pidana denda dirasa akan dapat dengan mudah dijatuhkan hakim sehingga ketergantungan 
dan tren penjatuhan pidana penjara sedikit demi sedikit dapat berkurang [sumber, ini 
analisa]. Batasan tentang dapat berlakunya ketentuan ini, merujuk pada Penjelasan Pasal 77 
ayat (5), yaitu sepanjang bukan tindak pidana harta  benda yang diancam pidana penjara 
secara tunggal yang mempunyai sifat merusak tatanan dalam masyarakat. Untuk tindak 
pidana ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana 
penjara. 
 
Pembayaran denda dapat dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu tertentu 
yang ditentukan dalam putusan,  bersamaan dengan pencatuman pidana pengganti denda.305 
Jika terpidana gagal melunasi denda dalam tenggat waktu tersebut, maka kekayaan atau 
pendapatannya dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana.306 Dalam hal hasil penyitaan 
atau pelelangan tersebut masih belum cukup atau tidak mungkin dilakukan, misalnya karena 
aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik,307 jika sisa 
jumlah denda tersebut tidak melebihi jumlah pidana denda Kategori I maka terdakwa dikenai 
pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara sebagai penggantinya.308 
Namun, jika jumlah sisa denda masuk dalam Kategori II, maka sebagai penggantinya, 
terdakwa dikenai pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama sesuai dengan 
ancaman tindak pidana yang dilakukan.309 
 
Penghitungan konversi pidana denda dengan pidana pengganti tersebut diatur dalam Pasal 
92 ayat (3) RKUHP. Setiap pidana denda Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang 
disepadankan dengan satu jam pidana kerja sosial dan satu hari untuk pidana pengawasan 
atau pidana penjara pengganti. Lama pidana pengganti dapat dikurangi menurut ukuran yang 
sepadan berdasarkan ketentuan tersebut, jika sebagian pidana denda dibayar setelah 
menjalani pidana pengganti.310 Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pidana pengganti 
tersebut diatur sebagai berikut:311 
 

a) untuk pidana pengawasan, minimal satu bulan hingga maksimal satu tahun dengan 
ketentuan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan 
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 

b) untuk pidana penjara pengganti, antara satu bulan hingga satu tahun yang dapat 
diperberat paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana denda 
karena perbarengan. 
 

                                                        
305 Pasal 91 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 dan penjelasan Pasal 91 (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018. 
306 Pasal 91 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018. 
307 Penjelasan Pasal 91 ayat (1) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
308 Pasal 92 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
309 Pasal 93 ayat (1) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
310 Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 93 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
311 Pasal 92 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018 
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Terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dianggap memberikan diskresi yang terlampau luas 
bagi hakim dalam menentukan pidana bagi terdakwa. Hal ini terlihat dari perumusan Pasal 63 
ayat (2), yang menyatakan bahwa untuk tercapainya tujuan pemidanaan, pidana penjara dan 
pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif meskipun dalam perumusan pasalnya kedua 
jenis pidana pokok tersebut diancamkan secara alternatif.312 Hal serupa juga terlihat dalam 
ketentuan Pasal 94 ayat (2), yang bahkan memberikan peluang dijatuhkannya pidana penjara 
bagi tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda.313 Ketentuan tersebut 
diakomodasi dalam rangka untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana 
denda bagi pelaku yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang hanya diancam 
dengan pidana denda.314  
 
Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa maksud pembuat UU untuk memberikan 
fleksibilitas bagi penegak hukum dalam praktik dapat disalahtafsirkan yang akan 
mengakibatkan berkurangnya makna dari pidana denda yang diharapkan menjadi alternatif 
pemenjaraan. 

 

c. Pidana Kerja Sosial 
 
Pidana kerja sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 95 ayat (1),  dapat diterapkan 
sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Dengan mengusung 
semangat pengabdian sebagimana pidana pelayanan masyarakat dalam UU SPPA dan 
mempertimbangkan pula sifatnya sebagai pidana (work as a penalty), pidana kerja sosial tidak 
boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial dan terpidana yang menjalani pidana ini 
ini juga tidak akan memperoleh upah.  Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di 
rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, 
dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.   
 
Syarat formil penjatuhan pidana kerja sosial setidaknya mencakupi dua hal yang harus 
dipenuhi jika akan diterapkan, yakni:  (a) tindak pidana yang dilakukan terdakwa diancam 
dengan pidana penjara di bawah lima tahun; dan (b) hakim menjatuhkan pidana penjara tidak 
lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.  Pidana ini dapat 
dijatuhkan untuk jangka waktu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus 
empat puluh) jam.  Pelaksanaan pidana kerja sosial, merujuk Pasal 95 ayat (5), dapat diangsur 
selama maksimal 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam 
menjalankan pekerjaannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. 
 
Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal dari diri terdakwa Sebelum menjatuhkan pidana 
kerja sosial. Hal-hal tersebut setidaknya mencakup: (i) pengakuan terdakwa terhadap tindak 
pidana yang dilakukan; (ii) kemampuan kerja terdakwa; (iii) persetujuannya untuk melakukan 

                                                        
312 Misalnya dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah 
memenuhi tujuan pemidanaan (Penjelasan Pasal 63 ayat (2) dan kembali ditekankan dalam Penjelasan Pasal 71 
ayat (1) ketika hakim memilih hukuman non penjara) 
313 Bunyi Pasal 94 ayat (2) RKUHP Versi 9 Juli 2018 sebagai berikut: "Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi 
pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhi pidana penjara 
paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. 
314 Penjelasan Pasal 94 ayat (2) RKUHP 28 Mei 2018 
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kerja sosial; (iv) riwayat sosial terdakwa; (v) pelindungan keselamatan kerja; (vi) keyakinan 
agama; (vii) afiliasi politik terdakwa; serta (viii) kemampuannya membayar pidana denda.   
 
Dalam menjalankan pidana kerja sosial, terpidana harus memenuhi seluruh atau sebagian 
kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Jika mereka lalai tanpa alasan yang sah, maka akan 
ada empat kondisi yang kemungkinan akan dihadapi: (a) mengulangi seluruh atau sebagian 
pidana kerja sosial tersebut, (b) bila pidana kerja sosial tersebut merupakan pengganti pidana 
penjara, maka ia wajib menjalani pidana penjara yang dijatuhkan padanya baik secara 
sebagian atau secara penuh, (c) membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana denda bila pidana 
kerja sosial tersebut merupakan pengganti pidana denda, atau (d) menjalani pidana penjara 
sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar bila ia tidak mampu memenuhi ketentuan 
poin (c).  
 

d. Pidana Angsuran 
 
Pasal 78 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 
maksimal satu tahun, terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar 
pelaksanaan pidana penjara  yang dijatuhkan kepadanya tersebut dapat diakukan dengan 
cara mengangsur. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) RKUHP per 9 Juli 2018 yang juga 
mensyaratkan bahwa pilihan untuk mengangsur pidana penjara tersebut hanya 
diperuntukkan bagi terdakwa yang diancam dengan penjara lima tahun atau kurang. Namun 
ternyata ayat (2) kemudian menentukan bahwa permohonan terdakwa untuk itu hanya dapat 
diberikan setelah hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau 
menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana 
secara berturut-turut. Kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat 
mengkhawatirkan misalnya menyangkut keluarga, kesehatan/medis, pekerjaan/profesi, atau 
keadaan sosial tertentu pada diri terdakwa, yang dinyatakan dengan tegas dalam 
pertimbangan hukum putusan tersebut.315 
 
Selain itu, terdapat pengaturan khusus mengenai jadwal pengangsuran yang diberikan oleh 
RKUHP. Pasal 78 ayat (3) menyatakan sebagai berikut: 

"Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 
(sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak 
melebihi 3 (tiga) tahun." 

 
Jika narapidana tidak melaksanakan ketentuan tersebut tanpa alasan yang sah maka ia 
diwajibkan untuk menjalankan pidana penjara secara berturut-turut sebagaimana 
pelaksanaan pidana penjara pada umumnya. RKUHP juga mengamanatkan agar dibentuk 
Peraturan Pemerintah untuk mengatur secara lebih rinci pelaksanaan pidana penjara dengan 
cara mengangsur tersebut. 
 

C. Implementasi Hukuman Non Penjara di Indonesia 
 

                                                        
315 Penjelasan Pasal 78 ayat (2) RKUHP Versi 28 Mei 2018 
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a. Gambaran Pelaksanaan Hukuman Non Penjara dalam KUHP 
 
Bagian ini akan menguraikan pelaksanaan jenis-jenis hukuman non penjara yang ada di dalam 
KUHP. Deskripsi pelaksanaan ini didasarikan pada data-data dan keterangan penegak hukum, 
utamanya jaksa dan  hakim, serta akademisi. 
 
Secara umum, para jaksa dan hakim yang diwawancari menyatakan bahwa selama ini 
penegak hukum selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan jenis-jenis pemidanaan 
lain sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, yakni pidana denda dan juga pidana percobaan. 
Namun, penuntutan dan penjatuhan kedua jenis pidana tersebut tidak dilaksanakan sebanyak 
pidana penjara.316  

 

1) Pidana Denda 
Berdasakan data yang diperoleh dari Mahkamah Agung, per 31 Oktober 2018, jumlah 
terpidana yang dijatuhi putusan pidana denda sepanjang tahun 2016 hingga Oktober 2018 
mencapai 137. 549 terdakwa. Perincian jumlah terpidana pertahun lihat tabel dibawah:  

 
Tabel 3: Jumlah Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Denda 

Tahun 2016 2017 2018 

Pidana Denda 46.742 terdakwa 52.549 terdakwa 38.258 terdakwa 

  
Data tersebut merupakan akumulasi dari jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana denda baik 
sebagai alternatif (pidana denda berdiri sendiri)  maupun pidana denda secara kumulatif 
dengan pidana penjara, yang mencakup berbagai tindakan pidana termasuk putusan perkara 
tilang dan tindak pidana ringan lainnya. Berdasarkan data ini, terdapat kesulitan dalam 
mengetahui jumlah aktual dari pidana denda yang dijatuhkan sebagai alternatif (pidana 
denda berdiri sendiri) dan persebarannya. 
 
Pidana denda dalam praktiknya hanya dijatuhkan kepada pelanggaran lalu lintas ataupun 
tindak pidana yang sifatnya ringan seperti pencurian kecil.317 Merujuk KUHP, ancaman pidana 
denda selain diancamkan sebagai suatu pidana tersendiri, seringkali diancamkan secara 
kumulatif dengan pidana penjara. Oleh karenanya, penelitian ini menyatakan bahwa pidana 
denda yang diancamkan secara kumulatif bersama dengan pidana penjara, tidak dapat 
dikatakan sebagai alternatif dari pidana penjara, karena terpidana tetap harus menjalankan 
masa pidananya di dalam Lapas apabila dijatuhi pidana penjara yang diakumulasikan dengan 
pidana denda.  
 
Keberadaan pidana denda yang diakumulasikan juga dinilai tidak efektif dan menambah 
beban dalam Lapas, sebab seorang terpidana yang sudah menjalankan masa pidananya di 
dalam Lapas kecil kemungkinannya akan memiliki kemampuan untuk membayar denda. 
Sehingga, dalam kebanyakan kasus pidana denda yang diakumulasikan dengan pidana 
penjara, pidana denda justru tidak dibayarkan karena pelaksanaannya dapat digantikan 
dengan pidana penjara pengganti.318  

                                                        
316 Hasil wawancara ICJR dengan N2, N3, dan N4. 
317 Hasil wawancara ICJR dengan N3 
318 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
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Salah satu jaksa yang diwawancarai dalam penelitian ini menyampaikan alasan mengapa ada 
keengganan untuk menuntut seseorang dengan pidana denda, meskipun pasal-pasal yang 
didakwakan bersifat alternatif. Alasan utama adalah jika terdakwa sebelumnya telah 
dikenakan penahanan, karena terdakwa yang ditahan tidak akan dapat memiliki kemampuan 
untuk membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, yang pada akhirnya tetap akan memilih 
untuk menjalankan pidana penjara pengganti daripada diharuskan membayar pidana 
denda.319 Masalah penahanan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pidana denda 
ini serupa dengan masalah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pidana 
percobaan.320  
 
Terhambatnya pelaksanaan pidana denda yang disebabkan oleh penahanan yang diperburuk 
dengan ketiadaan ketentuan mengenai konversi yang jelas jika nantinya terdakwa dijatuhi 
putusan denda terhadap penahanan yang sudah dikenakan. Berdasarkan hasil penelusuran 
yang dilakukan ICJR, tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana seharusnya 
mengkonversi lamanya hari penahanan yang dikenakan kepada terdakwa terhadap besaran 
denda yang dijatuhkan, sebagaimana lazimnya pengurangan masa menjalankan pidana 
penjara oleh lamanya penahanan. Ketiadaan aturan ini kemudian menghambat hakim untuk 
menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang telah ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan juga pemeriksaan di persidangan.321 Faktor lain yang menyebabkan pidana 
denda ini tidak efektif pelaksanannya adalah karena pidana denda dalam KUHP, besarannya 
tidak pernah dilakukan pembaruan melalui peraturan perundang-undangan setingkat 
Peraturan Pemerintah. Pembaharuan terakhir yang dilakukan adalah berdasarkan pada 
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda dalam KUHP. Sayangnya, PERMA ini dianggap hanya berlaku bagi hakim oleh aparat 
penegak hukum lain. 322 
 

2) Pidana Bersyarat (Percobaan) 
Selama tahun 2016 sampai dengan 2018, jumlah total penerima hukuman pidana percobaan 
sebanyak 9.625 terdakwa. Dengan melihat perbandingan jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana percobaan dan jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana penjara dari 2016 hingga 
Oktober 2018, persentase penjatuhan pidana penjara apabila dibandingkan pidana 
percobaan sangat besar dan cenderung meningkat. Pada tahun 2016 dan 2017, perbandingan 
jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana percobaan dengan jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara hanyalah sebesar 1:5, kemudian di tahun 2018 (hingga Oktober) meningkat 
menjadi 1:8. 

 
 
 
 

Tabel 4: Jumlah Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Percobaan 

Tahun 2016 2017 2018 

                                                        
319 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
320 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
321 Hasil wawancara ICJR dengan N4 
322 FGD ICJR, 7 Februari 2019 
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Pidana Percobaan 3.464 terdakwa  3.909 terdakwa 2.252 terdakwa 

 
Tabel 5: Jumlah Narapidana 2016 - 2018 (Oktober) 

Tahun 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Narapidana 119.207 139.006 161.345 179.588 

Pertambahan Narapidana  19.799 22.339 18.243 

Sumber: Data SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
 
Data tersebut menunjukkan bahwa pidana percobaan diterapkan dalam jumlah yang relatif 
sedikit dibandingkan pidana penjara, dan hukuman penjara masih menjadi pilihan 
penghukuman yang utama. Berdasarkan keterangan dari kejaksaan dan pengadilan, 
mekanisme penahanan, bentuk perumusan ancaman pidana, serta tidak dikenalnya gradasi 
berat ringan tindak pidana dituding sebagai faktor yang paling memengaruhi tingginya angka 
penuntutan dan penjatuhan pidana denda.  
 
Sama dengan pidana denda yang mayoritas dijatuhkan kepada tindak pidana yang sifatnya 
ringan, pidana percobaan juga hanya dapat dijatuhkan kepada jenis-jenis tindak pidana 
tertentu. Berdasarkan keterangan dari jaksa yang diwawancarai dalam penelitian ini, 
sebenarnya ada kebingungan tentang apakah jaksa dapat menuntut seseorang dengan 
pidana percobaan, sebab dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP disampaikan bahwa "hakim dapat 
memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani". Hal ini dapat dimaknai bahwa 
sebenarnya hanya hakim yang dapat menjatuhkan pidana percobaan, dan pidana percobaan 
bukanlah jenis pidana yang kemudian dapat dimintakan untuk dijatuhkan terhadap seorang 
terdakwa.323 
 
Dalam praktik yang ditemukan selama ini hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dengan 
tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Artinya, apabila jaksa menuntut dengan pidana penjara, 
maka besar kemungkinan juga bagi hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana 
dituntutkan oleh jaksa. Dari sini dapat dikatakan bahwa jaksa memiliki peranan yang sangat 
penting dalam adanya pidana percobaan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.  
 
Sebagaimana masalah penahanan yang menjadi penghambat pidana denda, dalam pidana 
percoban ini penahanan juga menjadi faktor penghambat. Merujuk pada keterangan 
narasumber ada fakta bahwa jaksa engga untuk menuntut pidana percobaan kepada seorang 
terdakwa yang sebelumnya sudah dikenakan penahanan oleh pihak Kepolisian.324 Jaksa 
mempunyai ketakutan bahwa terpidana maupun keluarganya akan mengajukan gugatan 
terhadap jaksa karena penahanan yang dilakukan,  jika putusan akhirnya merupakan putusan 
yang tidak berbentuk perampasan kemerdekaan (pidana penjara). Jaksa kemudian 
mengambil jalan tengah dengan menuntut terdakwa dengan pidana penjara dengan jangka 
waktu yang hampir sama dengan waktu penahanan.325  
 
Kondisi ini ditopang dengan kecenderungan bahwa apabila tersangka sudah ditahan oleh 
Kepolisian, maka besar kemungkinan bagi jaksa juga akan melakukan penahanan. Jaksa juga 

                                                        
323 FGD ICJR, 22 Oktober 2018. 
324 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
325 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
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mempunyai kecenderungan untuk melakukan penahanan meskipun kepolisian tidak 
melakukan penahanan, karena adanya ketakutan bahwa  pemeriksaan perkara di 
persidangan akan terhambat apabila tersangka tidak ditahan.326 
 
Permasalahan penahanan ini semakin rumit karena tidak berjalannya sistem uang jaminan 
untuk penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHAP mengatur bahwa atas permintaan tersangka 
atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan 
masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan 
uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Namun, mekanisme uang 
jaminan ini dinilai tidak berjalan secara efektif oleh Jaksa di Kejari Jakarta Barat yang salah 
satu penyebabnya, karena tidak adanya hal yang kemudian menjamin apabila di kemudian 
hari, tersangka ataupun terdakwa yang ditangguhkan penahanannya tersebut kemudian tidak 
menghadiri panggilan.327 Jika tersangka maupun terdakwa yang ditangguhkan tidak hadir 
setelah beberapa kali dilakukan pemanggilan, maka perkara kemudian harus tertunda sampai 
dengan tersangka/terdakwa dapat dihadirkan. Kondisi ini sangat dihindari oleh institusi-
institusi yang bertanggung jawab terhadap tersangka/terdakwa. 
 
Permasalahan lain terkait dengan penerapan pidana percobaan adalah adanya kewajiban 
bagi jaksa untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala kejaksaan tinggi setempat jika 
ingin menuntut pidana percobaan. Hal ini, menurut keterangan salah seorang Jaksa di 
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, akan memakan waktu yang lama dan pada akhirnya 
menghambat arus (flow) perkara di kejaksaan negeri, yang akan berdampak pada 
penumpukan perkara.328   
 
Penjatuhan pidana percobaan di beberapa daerah memiliki tren yang cukup tinggi apabila 
dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Data sepanjang 2016 - Oktober 2018, PN Rantau 
Prapat dan PN Negeri Surakarta merupakan 2 (dua) wilayah yang paling banyak menjatuhkan 
putusan pidana percobaan [Lihat Tabel 6], dengan perbandingan yang cukup besar. Namun, 
belum diketahui penyebab perbedaan penerapan pidana percobaan cukup besar tersebut, 
padahal perundang-undangan yang digunakan untuk kejaksaan maupun di MA jelas sama di 
seluruh Indonesia untuk pidana percobaan ini, yakni KUHP serta rencana penuntutan untuk 
kejaksaan. 

 
Tabel 6: Jumlah Putusan Pidana Percobaan Tertinggi 

Pengadilan 
Negeri 

Jumlah Putusan Percobaan 

2016 2017 2018 

PN Rantau Prapat 331 517 342 

PN Surakarta 350 211 35 

 
 
Pidana percobaan, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang narasumber hakim dalam 
penelitian ini, merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan apabila ada keadaan 
tertentu yang terpenuhi, dan berbagai keadaan tersebut mutlak harus dipenuhi oleh hakim 

                                                        
326 Hasil wawancara ICJR dengan N2 dan N3 
327 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
328 Hasil wawancara ICJR dengan N3 
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untuk mempertimbangkan pidana percobaan sebagai "alternatif".329 Pasal 14a KUHP telah 
memberikan syarat-syarat atau kondisi tersebut, yakni: (i) pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
paling lama satu tahun atau pidana kurungan; dan (2) bukan merupakan perkara yang 
dikecualikan Pasal 14a ayat (2), seeprti perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara 
yang dijatuhi pidana denda serta kejahatan dan pelanggaran candu yang dianggap sebagai 
perkara mengenai penghasilan negara jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu 
ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda tidak diterapkan ketentuan pidana 
pengganti berupa kurungan.  
 
Selain ketentuan Pasal 14a KUHP, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi apabila 
hakim akan menjatuhkan pidana percobaan. Muladi menyebut syarat-syarat tersebut adalah: 
  

a) Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak 
pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku; 

b) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun); 
c) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar; 
d) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan 

menimbulkan kerugian yang besar; 
e) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang 

dilakukan dengan intensitas yang besar; 
f) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang dapat dijadikan dasar memaafkan 

perbuatannya; 
g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; 
h) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si 

korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat 
perbuatannya; 

i) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak 
mungkin terulang lagi; 

j) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan 
tindak pidana yang lain; 

k) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, 
baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya; 

l) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat 
non-institusional; 

m) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; 
n) Tindak pidana terjadi karena kealpaan; 
o) Terdakwa sudah sangat tua; 
p) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan 
q) Khusus untuk terdakwa di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan 

orang tua untuk mendidik. 
 
 
Pendapat Muladi tersebut pada kenyataannya diterapkan hakim dalam menjatuhkan pidana 
percobaan. Puji Harian, Hakim PN Jakarta Timur, menyatakan bahwa selain ketentuan Pasal 
14a, hakim juga mempertimbangkan beberapa fakta dalam menjatuhkan pidana percobaan, 

                                                        
329 Hasil wawancara ICJR dengan N4 
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yakni: (i) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdampak masif; (ii) apabila 
tindak pidana melibatkan korban di dalamnya, maka terdakwa harus sudah mendapatkan 
permaafan dari korban; dan (iii) dalam perkara tertentu tidak ditemukan mens rea dalam diri 
terdakwa. Syarat-syarat menurut juga sesuai dengan pandangan Jaksa,330 yakni untuk dapat 
menuntut pidana percobaan sejumlah hal harus diperhatikan: (i) adanya ganti kerugian yang 
telah disampaikan oleh terdakwa kepada korban; (iii) permaafan dari korban; dan (iii) 
terdakwa mengakui perbuatannya. 
 
Banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang terdakwa juga menjadi salah satu 
penyebab mengapa banyak perkara yang kemudian tidak mempunyai kesempatan untuk 
bahkan dikenai tuntutan pidana percobaan. Selain syarat yang berlapis, hal lain yang 
kemudian menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana percobaan adalah ketakutan 
akan keberatan yang disampaikan oleh korban atau keluarganya, yang selama ini mayoritas 
menginginkan terdakwa dipenjarakan.331 
 
Dalam Pasal 14d KUHP, disebutkan bahwa pengawas dari pelaksanaan pidana bersyarat ini 
adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, yakni dalam hal ini jaksa. 
Sedangkan mengenai pembimbingan, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Pemasyarakatan, 
disampaikan bahwa pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dilakukan oleh Bapas. 
Untuk Bapas dapat melaksanakan pembimbingan ini, BAPAS harus menerima penyerahan 
dari Jaksa terhadap terpidana pidana bersyarat. Sayangnya, dalam praktiknya memang belum 
ada koordinasi yang cukup baik antara Kejaksaan dan Bapas, yang menyebabkan di beberapa 
daerah, seperti misalnya Jakarta Barat tidak pernah ada penyerahan terhadap terpidana 
bersyarat dalam periode 2014 hingga 2018.332  
 
Dalam hal terpidana bersyarat melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim yakni melakukan 
pidana kembali yang dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum 
tetap, maka kemudian Bapas akan mengeluarkan SK Pencabutan yang mencabut status 
terpidana bersyarat sebagai klien dan klien akan menjalankan masa pidananya berdasarkan 
putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya bersama-sama dengan putusan yang baru. 
 
Terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, terdapat kritik khususnya kepada kejaksaan yang 
memiliki pedoman penuntutan yang menyatakan bahwa apabila tuntutan yang diminta tidak 
dikabulkan lebih dari 2/3 nya, maka jaksa kemudian wajib untuk melakukan upaya hukum 
supaya hukuman diperberat. Hal ini juga membuat rumit pelaksanaan pidana percobaan, 
sebab jika terdakwa yang dituntut dengan pidana penjara kemudian oleh hakim dijatuhi 
pidana percobaan, maka jaksa secara otomatis akan melakukan upaya hukum. Kondisi seperti 
ini jelas berpengaruh pada semakin lamanya perkara dapat diselesaikan dan juga semakin 
panjangnya masa penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa.   
 

b. Pelaksanaan Hukuman non penjara dalam UU SPPA 
 

UU SPPA merupakan regulasi yang cukup maju dalam mengatur tentang pidana non penjara 
karena mengatur berbagai bentuk sanksi selain pidana penjara. UU ini diantaranya mengatur 
                                                        
330 Hasil wawancara ICJR dengan N3 
331 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
332 Hasil wawancara ICJR dengan N5 
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tentang pidana peringatan, pidana dengan syarat (berupa pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, serta pembinaan dalam 
lembaga.333 Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang tindakan-tindakan yang dapat 
dilakukan terhadap ABH, misalnya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua/wali, 
penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban 
mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan 
swasta, pencabutan izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana.334 
 
Secara umum, keberadaan pidana non penjara untuk anak tersebut disambut baik oleh 
penegak hukum. Jaksa maupun hakim telah menyadari bahwa pidana terhadap anak harus 
benar-benar dijadikan upaya terakhir. Mereka menyadari bahwa sebagian besar anak yang 
melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh lingkungannya yang gagal memberikan pendidikan 
dengan layak.335 Namun, jaksa maupun hakim sebenarnya lebih memilih untuk melaksanakan 
diversi dalam menyelesaikan kasus anak jika dimungkinkan. Menurut jaksa [siapa?], 
penempatan bentuk pidana non penjara pada kemungkinan terakhir masih menyebabkan 
anak harus melalui proses peradilan pidana yang tidak mudah.336 
 
Berdasarkan berbagai putusan pengadilan dalam kasus dengan terdakwa anak,337 trend 
penjatuhan putusan pidana penjara masih lebih populer jika dibandingkan bentuk pidana 
yang lain. Pidana penjara menjadi pidana yang paling banyak dijatuhkan, disusul dengan 
pidana pelatihan kerja, kemudian pidana dengan syarat, serta pidana pembinaan dalam 
lembaga. [Lihat Grafik 4.1] 

 

                                                        
333 Pasal 71 UU SPPA 
334 Pasal 82 UU SPPA 
335 Hasil wawancara ICJR dengan N2, N3, dan N4 
336 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
337 Jumlah yang diteliti 259 putusan anak dengan jumlah terdakwa 309 orang dalam periode 2016 - 2018 yang 
seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri di DKI Jakarta. 
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Grafik 4. 1 Putusan Pidana pada Anak 

 
Namun demikian, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahwa berdasarkan data klien 
anak yang masuk sepanjang tahun 2016 hingga 2018 sudah cenderung tinggi, sebagaimana 
dapat dilihat dari tabel berikut: 
 

Tabel 7:  Persentase Jumlah Putusan Anak 

Tahun 2016 2017 2018 

Penjara 27% 32% 32% 

Non Penjara 73% 68% 68% 

Sumber: Data yang diolah ICJR dari 309 putusan anak di DKI Jakarta tahun 2016 sampai 
dengan Mei 2018 

 
Salah seorang narasumber, mewakili Kejaksaan Agung, mengakui bahwa putusan pidana non 
penjara atau penjatuhan tindakan terhadap anak masih belum banyak. Selama ini, jaksa, 
hakim, polisi, dan PK menganggap UU SPPA sebagai UU yang "merepotkan". Negara tidak 
menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakannya,338 padahal pelaksanaan UU 
SPPA ini membutuhkan biaya besar, mengingat adanya kebutuhan tambahan yang harus 
dipenuhi, misalnya kebutuhan untuk melakukan diversi, melaksanakan Litmas, menyediakan 
PK, serta membiayai anak yang dititipkan di LPKS non-pemerintah karena ketidaksediaan 
LPAS yang seharusnya dijadikan tempat penahanan anak menurut UU SPPA [sumber?]. 
Anggara yang minim bukan satu-satunya masalah, kurangnya sarana untuk pelaksanaan SPPA 
juga masih bermasalah.  

 
Dari sisi regulasi, Pemerintah juga belum lengkap dalam mendukung aturan pelaksanan yang 
dibutuhkan. UU SPPA mewajibkan Pemerintah membuat enam materi dalam bentuk 

                                                        
338 FGD ICJR, 22 Oktober 2018. 
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Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam Peraturan Presiden. Pemerintah baru 
merampungkan 5 (lima) dari 8 (delapan) substansi peraturan pelaksana tersebut, yaitu:339 

a. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan 
Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun), yang mengatur 2 subtansi UU: 
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) 
Tahun) dan Pembimbingan anak belum berumur 12 tahun; 

b. PP No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, 
Evaluasi, dan Pelaporan SPPA; 

c. PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;  
d. Perpres No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi 

Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 

Terdapat 3 materi krusial peraturan pelaksana SPPA yang belum rampung juga hingga saat 
ini. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut menyebabkan adanya hambatan antara APH 
dalam mencapai kesepahaman mengenai prosedur penanganan perkara anak.340  
 

Tabel 8:  Daftar PP Amanat UU SPPA 

Amanat 
Pasal 71 
ayat (5) 
UU SSPA 

Peraturan Pemerintah mengenai bentuk 
dan tata cara pelaksanaan pidana. 

Belum 
tersedia 

Amanat 
Pasal 82 
ayat (4) 
UU SPPA 

Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan 
yang dapat dikenakan kepada Anak 

Belum 
tersedia 

Amanat 
Pasal 90 
ayat (2) 
UU SPPA 

Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan 
hak Anak Korban dan Anak Saksi 

Belum 
tersedia 

 
Selain itu, sarana penahanan untuk anak yakni LPAS, hingga saat ini belum juga 

memadai.341 Merujuk Pasal 105 (1) huruf e UU SPPA, pembentukan LPAS seharusnya di setiap 
provinsi. Kondisi ini menyebabkan penahanan terhadap anak harus dilakukan di Rutan atau 
LPKS, yang kemudian menimbulkan permasalahan, yakni ketika anak dititipkan di LPKS, masa 
penitipan tersebut bukan dianggap sebagai masa penahanan, padahal anak sudah menjalani 
pembimbingan di LPKS.342  
 
Dalam masalah penahanan, pemantauan terhadap putusan anak di PN wilayah DKI Jakarta 
menunjukkan bahwa trend penahanan terhadap anak juga masih besar. [Lihat Grafik 4.2]  

 

                                                        
339 ICJR, Kebangkitan Penal Populism di Indonesia, ICJR, Jakarta, 2019, hal. 39. 
340 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
341 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
342 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
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Grafik 4. 2 Status Penahanan terhadap Anak 

 
Masalah lainnya, terjadi ketidaksinkronan  antara ketentuan dalam UU SPPA dan ketentuan 
di luar UU SPPA. Hal ini misalnya terkait dengan penyebutan "hakim pengawas" di UU SPPA 
kurang begitu jelas dipahami, misalnya ketidakjelasan tentang  apakah “hakim pengawas” ini 
adalah hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan aturan di KUHAP atau “hakim” yang 
berbeda.343 Salah seorang perumus UU SPPA, menyebut bahwa maksud “hakim pengawas” 
adalah Hakim Wasmat yang dikenal di KUHAP, namun ternyata dalam praktiknya penjelasan 
ini tidak diterima karena perbedaan istilah yang digunakan, yakni istilah "hakim pengawas" 
dan "hakim pengawas dan pengamat".344  
 
Hal yang menjadi penting dalam pelaksanaan hukuman non penjara terhadap anak adalah 
Litmas. Litmas yang dibuat oleh PK sebenarnya dapat menunjukkan apakah anak tersebut 
memang harus dijatuhi penjara atau memungkinkan untuk tidak dijatuhi pidana penjara. 
Selama ini, PK Bapas mengeluhkan perhatian Hakim yang hanya menganggap Litmas sebagai 
sebuah formalitas saja dan sebagai pelengkap sehingga Hakim dalam perkara anak seringkali 
lebih merespon tuntutan jaksa daripada rekomendasi dalam Litmas yang telah dilakukan 
berdasarkan observasi.345 
 

c. Pelaksanaan Hukuman non penjara dalam UU Narkotika 
 

Pengaturan mengenai rehabilitasi dalam kebijakan narkotika pada awalnya diatur melalui 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976). Undang-
undang ini sudah mulai mengatur perihal pengobatan dan rehabilitasi korban 
penyalahgunaan narkotika dan usaha penanggulangannya. Undang-undang ini memiliki 
tujuan yang salah satunya mengatur ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu 
narkotika.346 
 

                                                        
343 FGD ICJR, 7 Februari 2019. 
344 Hasil wawancara ICJR dengan N6 
345 Hasil wawancara ICJR dengan N5 
346 Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika 
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Kemudian sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong 
inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, pada 27 maret 1989 di Wina, 
Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika yang kemudian 
diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas 
komitmen Internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-undang yaitu 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 
tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997). 
 
Dalam Pasal 3 huruf (a) UU Narkotika 1997 disebutkan bahwa tujuan dari pengaturan UU 
Narkotika 1997 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penjelasannya, disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan" adalah penggunaan narkotika terutama 
untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.347 
 
Konteks pentingnya rehabilitasi kemudian diatur lebih eksplisit dan lengkap dalam UU No. 35 
tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam UU Narkotika, secara terbuka 
penyalahguna narkotika dan pecandu dapat dipidana, ketentuan ini tertulis dalam ketentuan 
Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika. Namun, berdasarkan 
ketentuan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika, rehabilitasi menjadi kewajiban 
untuk menggantikan pemenjaraan bagi pecandu narkotika. UU Narkotika tidak secara tegas 
mengatur apakah ketentuan wajib mempertimbangkan rehabilitasi dalam Pasal 127 ayat (2) 
UU Narkotika juga berlaku bagi penyalahguna narkotika yang bukan pecandu, namun selama 
ini, penggunaan rehabilitasi memang selalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 UU 
Narkotika. 
 
Pasca UU Narkotika, penyelenggaraan penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dijelaskan oleh Mahakmah Agung melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial 
(SEMA 3/2011). Dalam SEMA 3/2011 Mahkamah Agung mengatakan bahwa permasalahan 
tentang pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat jumlahnya, 
sementara itu, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi yang 
bersangkutan belum optimal dan implementasinya belum terdapat keterpaduan di antara 
penegak hukum.348 Keluarnya SEMA 3/2011 merupakan penekanan yang harus dilakukan 
oleh Mahkamah Agung dikarenakan SEMA 4/2010 tidak dijalankan oleh aparat penegak 
hukum, Mahkamah Agung menilai ada kegamangan dari Penegak Hukum khususnya dalam 
penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan di tempat rehabilitasi.349 Mahkamah 
Agung kemudian menyebutkan pengaturan pembantaran ini sudah lama diatur bahkan dalam 
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.350 
 

                                                        
347 Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Narkotika 1997 
348 Angka 1 SEMA 3/2011 
349 Angka 2 SEMA 3/2011 
350 Ibid 
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Meskipun sudah diatur beberapa kali dalam perkembangan UU Narkotika, lalu disusun 
beberapa aturan pelaksana dan aturan pendukung lainnya seperti SEMA dan Peraturan 
Bersama, praktik penerapan rehabilitasi masih mengalami sejumlah permasalahan.  
 
Pertama, masalah defenisi pengguna, penyalahguna dan pencandu. Salah satu problem 
terbesar dari pengaturan narkotika di Indonesia adalah masalah defenisi dari orang yang 
menggunakan narkotika yang dikualifikasikan ke beberapa istilah diantaranya pecandu, 
penyalahguna dan korban penyalahguna. Ketiga istilah ini sesungguhnya adalah pengguna 
narkotika, masalahnya masing-masing istilah memiliki dampak yang berbeda terkait 
pemberian rehabilitasi.  
 
Apabila merujuk Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka, 
berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika ini hanya pecandu dan korban penyalahguna saja lah yang 
dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Masalah muncul, karena sebagai pidana non penjara, 
rehabilitasi diberikan ketika pidana dijatuhkan,351 dan satu satunya pasal yang merujuk 
ketentuan mengenai rehabilitasi adalah Pasal 127 UU Narkotika yang sama sekali tidak 
menggunakan istilah “pecandu” dan “korban penyalahguna” melainkan “penyalahguna”. 
Artinya, secara pemidanaan, tidak serta merta mereka yang dikenakan pasal 127 UU 
Narkotika diberikan rehabilitasi, karena masih membutuhkan adanya lebel sebagai pencadu 
dan korban penyalahguna narkotika. 
 
Masalah berikutnya adalah tidak mudah untuk mendapatkan label tersebut, ketentuan yang 
paling mendekati adalah SEMA 4/2010. Dalam SEMA 4/2010, untuk memastikan bahwa 
seorang penyalahguna adalah pencandu, maka ada beberapa langkah yang harus dipenuhi, 
beberapa yang paling sulit adalah harus tertangkap tangan, tes urin positif dan adanya 
gramatur sebagai batas kepemilikan narkotika untuk mengkategorikan sebagai pencadu. 
Tentu saja syarat-syarat tersebut tidaklah mutlak untuk mengkategorikan seseorang menjadi 
pencandu,352 namun dengan pengaturan yang ada pada Pasal 127 UU Narkotika dan 
SEMA4/2010, maka sangat sulit untuk seorang pengguna mendapatkan rehabilitasi. Data dari 
LBH Masyarakat menunjukkan bahwa dari 137 orang yang tertangkap tangan menggunakan 
narkotika hanya 39 yang mendapatkan rehabilitasi.353 
 
Kedua, formulasi rumusan pidana dalam UU Narkotika yang gagal mengidentifikasi pengguna 
narkotika. Kepada seorang pengguna narkotika, selain pasal 127 UU Narkotika dapat 
dikenakan beberapa pasal sekaligus. Diantaranya yang paling sering adalah pasal 111, pasal 
112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika hanya berbeda bentuk 
narkotika yaitu pasal 111 untuk narkotika berbentuk tanaman dan pasal 112 UU Narkotika 
untuk narkotika berbentuk bukan tanaman, unsur utama keduanya sama yaitu menguasai, 
menyimpan dan memiliki. Sedangkan untuk pasal 114 adalah pidana untuk pembeli 
narkotika. Unsur menguasai, memiliki, menyimpan dan membeli adalah unsur pidana yang 

                                                        
351 Pada dasarnya Pasal 103 UU Narkotika mengatur mengenai pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus 
atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak 
pidana narkotika. 
352 LBH Masyarakat, Di Ujung Palu Hakim Dokumentasi Putusan Rehabilitasi di Jabodetabek 2014, LBH 
Masyarakat, 2014, Jakarta, hlm 33. 
353 Ibid, hlm 34. 
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dalam sauatu perbuatan, dilakukan secara berbarengan oleh seorang pecandu atau pengguna 
narkotika dengan maksud untuk digunakan untuk diri sendiri.354 Problemnya, dalam rumusan 
pasal-pasal tersebut, niat dan tujuan tersebut tidak menjadi unsur pidana.355 Oleh MA, pasal 
pasal ini disebut sebagai pasal “keranjang sampah” melalui putusan MA No. 
1071K/Pid.Sus/2012.356 Artinya, sekalipun ditujukan untuk digunakan untuk diri sendiri, pasal 
111, pasal 112 dan pasal 114 UU Narkotika tetap sering digunakan bagi pecandu dan 
pengguna narkotika. 
 
Masalahnya, dengan adanya pasal 111, pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, ketiganya 
selalu menjadi dakwaan pertama dari pada pasal 127 UU Narkotika, alasannya, karena secara 
praktik, pidana dangan ancaman yang lebih tinggi akan ditetapkan sebagai dakwaan pertama. 
Apabila pasal-pasal tersebut terbukti dan jelas lebih mudah dibuktikan, maka seorang 
pengguna tidak dapat direhabilitasi, sebab seperti telah dijelaskan sebelumnya, rehabilitasi 
melekat pada pasal 127 UU Narkotika dan tidak pada pasal 111, pasal 112 dan Pasal 114 
UUNarkotika atau delik lainnya dalam UU Narkotika.  
 
Ketiga, kendala prosedural Tim Assesment Terpadu (TAT)357. Untuk memberikan kepastian 
bahwa rehabilitasi dapat diberikan, maka aparat penegak hukum dapat meminta 
pemeriksaan medis oleh rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta serta TAT yang 
dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Praktiknya. jaksa seringkali enggan 
untuk menuntut dengan rehabilitasi apabila penyidik tidak dapat memberikan surat hasil 
assesment dari TAT. Berdasarkan Poin (3) Bab V tentang Penanganan Pada Tahap Penuntutan 
PERJA No. 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pemberian Pasal 127 UU 
Narkotika wajib diberikan bagi pencandu dengan melampirkan hasil TAT. Dengan begitu, 
tanpa TAT, Jaksa cenderung enggan untuk menerapkan pasal 127 UU Narkotika, hal ini juga 
ditambah dengan kecenderungan Jaksa yang ragu terhadap kredibilitas hasil pemeriksaan 
medis yang diberikan oleh rumah sakit, sehingga mayoritas jaksa hanya mau memproses 
tuntutan rehabilitasi apabila ada surat keterangan dari TAT.358  
 
Kendala waktu pelaksanaan TAT juga menjadi isu tersendiri, dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan 
Bersama juga menyatakan bahwa hasil dari TAT wajib disimpulkan paling lama 6 hari sejak 
diterimanya permohonan dari penyidik. Kendala muncul karena adanya PERKA BNN No. 11 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika 
dan Korban Pneyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (PERKA BNN 11/2014) 
yang dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan TAT dari penyidik paling lama 

                                                        
354 Totok Yulianto, RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, ICJR, 2015, Jakarta, hlm. 
19. 
355 Ibid, hlm. 19-20 
356 Dalam putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, Hakim MA menyatakan : “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna 
atau percandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan 
terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam 
menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa 
menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” 
357 TAT adalah mekanisme pemeriksaan untuk mendapatkan asesmen pemberian rehabilitasi, tertuang dalam 
Peraturan Bersama 7 Lembaga dan Kementerian Negara pada 2014. 
358 Hasil wawancara ICJR dengan N3 
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1x24 Jam setelah penangkapan. Jaksa menilai bahwa dengan pembatasan waktu itu maka 
sering hasil TAT tidak dilampirkan yang berujung pada jaksa tidak menggunakan pasa 127 UU 
Narkotika dan tidak dapat menuntut dengan rehabilitasi.359 
 
Keempat, prasarana dan program rehabilitasi tidak memadai. Meskipun UU Narkotika 
menyatakan adanya dua bentuk rehabilitasi, namun dalam praktiknya untuk rehabilitasi yang 
dilakukan di dalam Lapas hanya dilakukan rehabilitasi sosial saja bukan rehabilitasi medis.360 
 
Kelima, rehabilitasi dipandang sebagai hukuman. Meskipun memang dalam tulisan ini 
rehabilitasi mau tidak mau harus ditempatkan sebagai hukuman sehingga dapat dikatakan 
sebagai hukuman non penjara, namun pada original intent-nya, rehabilitasi merupakan 
sebuah tindakan yang merupakan bagian dari double trcak system pemidanaan. Namun 
nyatanya, stigma bahwa rehabilitasi adalah sebuah hukuman berujung pada sulitnya akses 
pada rehabilitasi itu sendiri bagi pengguna narkotika terutama pecandu. 
 
Dalam Peraturan Bersama  Nomor 01/PB/MA/III/2014 antara Ketua MA, Menteri Hukum dan 
HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Polri, Kepala BNN tentang 
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi361 menyatakan bahwa seorang pecandu dan korban penyalahguna yang 
merangkap sebagai pengedar tidak berhak atas rehabilitasi medis, melainkan hanya 
rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rutan atau Lapas.  Proses rehabilitasi medis dan/atau 
rehabilitasi sosial yang boleh dilaksanakan di luar Lapas atau Rutan hanya dapat diakses 
seorang narapidana yang termasuk kategori pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 
narkotika dan bukan pengedar, bandar, atau kurir, atau produsen.  
 
Penggolongan yang demikian berdampak signifikan terhadap dakwaan yang dikenakan 
terhadap seorang yang tertangkap dalam perkara narkotika. Berdasarkan penelitian ICJR dan 
Rumah Cemara pada tahun 2016,362 tuntutan yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu 
narkotika adalah pasal-pasal dengan label "bandar" karena dianggap memiliki, menyimpan, 
dan/atau menguasai narkotika. Penelitian ini menemukan bahwa 82% tuntutan yang diajukan 
Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika adalah Pasal 111 dan 112 UU Narkotika.363 Hal 
ini berdampak signifikan terhadap akses rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahguna 
narkotika karena  ketika pasal-pasal "pengedar", "bandar" atau "kurir" atau "produsen" 
dikenakan bersama-sama dengan Pasal 127 UU Narkotika, sehingga pengguna atau 
penyalahguna narkotika akan tetap dikenakan pidana penjara, bukan pidana berupa perintah 
untuk melakukan rehabilitasi. 
 
Pada satu sisi, jaksa mempunyai keengganan menuntut terdakwa dengan hukuman non 
penjara seperti rehabilitasi karena akan menjadi contoh yang buruk bagi pengguna narkotika 
lain, yang akan berpikir bahwa dirinya tidak perlu berhenti menggunakan narkotika karena 

                                                        
359 FGD ICJR, 22 Oktober 2018 
360 FGD ICJR, 22 Oktober 2019 
361 Lihat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan 
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi  
362 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan, ICJR, 
2016, hlm 48. 
363 Ibid 
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negara pada akhirnya yang akan mengobati. Hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh salah 
seorang jaksa, dikarenakan sebagian besar tersangka/terdakwa dalam kasus narkotika datang 
dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang dianggap tidak mampu membiayai 
perawatan rehabilitasi sendiri. Apabila pengguna dan pecandu justru direhabilitasi, tujuan 
pemidanaan sebagai efek jera yang dicita-citakan dalam UU Narkotika dianggap tidak dapat 
dicapai.364 Namun,  pendapat Jaksa Agung Muda RI mempunya pandangan lain, yang 
menyatakan bahwa UU Narkotika mempunyai filosofi yang menginginkan orang yang 
melakukan tindak pidana narkotika (baik pengguna, pecandu, penyalahguna, maupun 
bandar) jika diketahui memiliki adiksi (kecanduan) maka harus disembuhkan sebagai hak 
warga negara untuk hidup sehat. Filosofi ini kemudian diturunkan dalam peraturan-peraturan 
pelaksana UU Narkotika.365 

 
 
.  

  

                                                        
364 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
365 FGD ICJR, 22 Oktober 2019 



  

75 
 

BAB IV 

MODALITAS, FAKTOR PENGHAMBAT, DAN PROYEKSI PELAKSANAAN HUKUMAN NON 
PENJARA DI INDONESIA  

 
 

A. Modalitas Pelaksanaan Hukuman Non Penjara di Indonesia 
 

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya, yaitu terkait dengan pengaturan 
hukuman non penjara, Indonesia telah mengenal dan menerapkan berbagai  macam bentuk 
sanksi dan prosedur pemberian sanksi pidana diluar pidana penjara.  Berbagai bentuk 
hukuman non penjara tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain: 
 

a. KUHP, yang mengatur pidana denda dan pidana bersyarat (percobaan) sebagai 
hukuman non penjara; 

b. UU SPPA, yang mencantumkan pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam 
lembaga, pidana bersyarat, dan tindakan tertentu sebagai hukuman non penjara;  

c. UU Narkotika, yang memuat rehabilitasi sebagai bentuk hukuman non penjara untuk 
terpidana yang tersangkut kasus narkotika; dan lain sebagainya. 

 
Komitmen untuk memperluas dan menerapkan hukuman non di Indonesia semakin kuat, 
dengan merujuk pada Naskah  RKUHP per 9 Juli 2018, yang menunjukan semangat untuk 
mengurangi ketergantungan pada hukuman yang bersifat pemenjaraan. RKUHP telah 
menyebutkan dan ‘merekomendasikan’ penggunaan hukuman non penjara dengan mengatur 
syarat atau keadaan-keadaan untuk memandu hakim agar sebaiknya tidak menjatuhkan 
pidana penjara. Terdapat tiga jenis hukuman non penjara juga telah diadopsi sebagai pidana 
pokok, yaitu pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.  
 
Komitmen tersebut diperkuat dengan adanya berbagai pernyataan Pemerintah, bahwa 
menerapkan hukuman non penjara adalah penting dan mendesak, yang salah satunya 
bertujuan untuk mengurangi masalah overcrowding. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna 
Laoly, menyampaikan bahwa hukuman non penjara dalam RKUHP yang kini tengah dibahas 
bersama DPR dapat perlahan mengurangi overcrowding.366  
 
Komitmen tersebut dalam praktiknya juga disertai dengan upaya untuk memastikan 
pelaksanaan sanksi-sanksi alternatif pemenjaraan. Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tito Karnavian, pada 27 Juli 2018 telah menandatangani Surat Edaran Kapolri 
Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi 
penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai 
jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip 
keadilan restoratif (restorative justice). Dasar umum dari SE ini adalah mewujudkan 
kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman 
pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Polri. 
 

                                                        
366 Titro, Menkumham Yasonna Mau Penjara Lowong, Sistem Hukum Indonesia Tidak, diakses dari 
ttps://tirto.id/menkumham-yasonna-mau-penjara-lowong-sistem-hukum-indonesia-tidak-cH7K 
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B. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Non Penjara di Indonesia 
 

Berbagai bentuk hukuman non penjara di Indonesia telah diatur dalam sejumlah regulasi 
serta adanya komitmennya untuk mengurangi overcrowding, namun pelaksanaannya masih 
sangat minim jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Faktor-faktor 
penghambat minimnya penggunaan saksi hukuman non penjara terjadi karena sejumlah hal 
berikut ini: 

 

a. Perbedaan Pandangan Mengenai Tujuan Pemidanaan  
 

Tujuan pemidanaan memiliki kaitan sangat erat dengan pilihan bentuk pemidanaan yang akan 
dipilih oleh aparat penegak hukum ketika menangani sebuah perkara pidana. Oleh karenanya, 
pandangan APH tentang pemidanaan merupakan salah satu hal yang sangat memengaruhi 
pelaksanaan hukuman non penjara.  
 
Selama ini, “jargon” bahwa tujuan penghukuman yang sering digaungkan adalah efek jera, 
yakni agar lain tidak melakukan kejahatan dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan 
pemidanaan untuk menjerakan (detterence effect) tersebut kemudian dianut dan menjadi 
paradigma berfikir yang utama (mainstream) aparat penegak hukum dan masyarakat.367 
pandangan masyarakat secara umum, dan ini yang berkembang, adalah pemikiran bahwa 
efek jera, hanya dapat dicapai dan dianggap paling  tepat adalah dengan dijatuhkannya 
pidana penjara kepada pelaku, yang membuat seseorang menderita, terpisahkan, dan 
terasingkan dari masyarakat. Bentuk-bentuk hukuman non penjara, seperti pidana 
percobaan, dipandang tidak menimbulkan ketakutan karena pelaku tidak pidana tetap dapat 
melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dampaknya, berbagai  jenis hukuman non penjara 
sering diabaikan serta jarang menjadi opsi bagi hakim. 
 
Pandangan terkait tujuan pemidanaan yakni efek jera ini sangat memengaruhi Jaksa dalam 
menuntut maupun hakim dalam menjatuhkan bentuk pidana. Dalam kasus tindak pidana 
narkotika misalnya, aparat penegak hukum cenderung menganggap bahwa tersangka atau 
terdakwa dalam kasus narkotika harus dijatuhi hukuman yang sangat berat, misalnya 
hukuman penjara puluhan tahun atau hukuman mati, yang dimaksudkan sebagai 
pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana tersebut, serta supaya 
pelaku tidak mengulangi lagi tindakannya. Pandangan ini diperburuk dengan paradigma 
tentang ukuran "keberhasilan" dan "keadilan" dalam penanganan perkara narkotika, yakni 
jika para pelakunya dijatuhi pidana penjara atau bahkan pidana mati. 
 
Padahal, sebagian besar bentuk tindak pidana narkotika adalah tindak pidana tanpa korban 
(victimless crime), yakni pelakunya juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika, 
penegak hukum tetap menganggap bahwa efek jera adalah sesuatu yang harus ditekankan 
jika dibandingkan dengan pemulihan terhadap pelaku. Argumentasinya, jika pemulihan atau 
pengembalian keadaan yang diutamakan, masyarakat tidak akan segan untuk melakukan 
tindak pidana narkotika, karena masyarakat mengetahui jika mereka melakukan tindak 

                                                        
367 Hasil wawancara ICJR dengan N1 
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pidana narkotika, pengobatan mereka akan ditanggung oleh negara, sehingga mereka tidak 
perlu takut untuk mencoba melakukan tindak pidana.368 
 
Pandangan bahwa tujuan pemidanaan satu-satunya adalah efek jera juga menyebabkan 
korban tidak dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh keadilan terhadap kerugian 
yang dideritanya. Sebagai contoh, terkait dengan tindak pidana yang melibatkan harta benda, 
karena jaksa menuntut atau hakim menjatuhkan pidana penjara, pelaku justru tidak dapat 
menjalankan pekerjaannya dan akhirnya tidak mampu mengembalikan kerugian akibat dari 
perbuatannya. Kondisi ini akan berbeda jika hakim menjatuhkan sanksi hukuman percobaan  
dengan syarat memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14c KUHP.  
 
Mayoritas padangan bahwa tujuan pemidanaan adalah efek jera, berbanding terbalik dengan 
perkembangan konsep tentang tujuan pemidanaan yang restoratif (restorative justice) atau 
memulihkan. Tujuan akhir dari pemidanaan berdasarkan paradigma ini adalah untuk 
memulihkan kembali kondisi atau dampak dari suatu tindak pidana, baik keadaan korban, 
pelaku dan juga masyarakat. Tujuan pemidanaan yang restoratif ini akan lebih menekankan 
partisipasi korban dan dengan proses yang memampukan pelaku menyadari kesalahannya, 
sehingga baik korban maupun pelaku dapat kembali ke keadaan semula pada kondisi sebelum 
tindak pidana terjadi. Intinya, pendekatan keadilan restoratif ini akan memberikan dampak 
yang lebih luas, selain memberikan efek jera juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, 
menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi HAM. 
 
Tujuan pemidanaan yang berupa restoratif ini, meski telah menjadi wacana yang luas dan 
diakomodasi secara terbatas, ternyata masih sulit untuk diterima sebagian besar penegak 
hukum, yang utamanya  dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Penerimaan konsep 
restoratif ini masih lebih mudah jika berkaitan dengan perkara anak karena, selain diatur 
dalam perundang-undangan sehingga penegak hukum wajib atau mempunyai pilihan 
penggunaan hukuman non penjara, juga adanya pandangan untuk tidak memenjarakan 
Anak.369 
 

b. Perkembangan Regulasi dan Kebijakan yang “masih minim’  
 

Perkembangnya regulasi dan kebijakan yang terkait dengan hukuman non penjara, 
sebagaimana diuraikan pada bagian sebelmnya, masih terbilang minim. Hukuman non 
penjara yang diatur dalam KUHP, misalnya seperti pidana denda serta pidana bersyarat 
(pidana percobaan), sebenarnya sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1918.370 Namun, 
ketentuan tentang  hukuman non penjara tersebut, belum banyak dilengkapi berbagai 
pedoman penjatuhan pidana yang kemudian dapat dikembangkan oleh masing-masing 
institusi aparat penegak hukum. Padahal, ketentuan-ketentuan  tersebut sifatnya sangat 
                                                        
368 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
369 Hasil wawancara ICJR dengan N1 
370 Mulai tahun 1918, Belanda telah memberlakukan Wetboek van Strafrech voor Nederlands-Indie terhadap 
semua golongan penduduk di Indonesia. WvS-HB ini, berdasarkan asas konkordasi adalah serupa dengan WvS 
di Belanda yang berlaku September 1886 di Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WvS-
HB ini berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai pidana denda dan juga pidana 
bersyarat yang ada di dalam WvS-HB seluruhnya diberlakukan di dalam KUHP. Lihat Mardjono Reksodiputro, 
Beberapa Catatan untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia, hal. 2. 
http://jentera.ac.id/contents/files/20160407_MR_Perjalanan_Sejarah_Hukum_Pidana_Indonesia.pdf 
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umum dan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan alasan apa yang 
sebenarnya dapat menjadi dasar penjatuhan putusan pidana bersyarat.  
 
Belum adanya pedoman yang lebih teknis menjadikan belum adanya kesatuan standar dalam 
penerapan pidana bersyarat. Muladi menyebutnya belum adanya kesatuan pandangan 
tentang pedoman penerapan pidana bersyarat, yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak 
dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat. Selama ini, ukuran 
penjatuhan pidana bersyarat didasarkan pada pengalaman penegak hukum dalam menangani 
kasus-kasus tertentu, sehingga setiap penegak hukum memiliki jawaban yang berbeda 
mengenai kapan harus menuntut ataupun menjatuhkan pidana bersyarat.371  
 
Jaksa dalam melaksanakan penuntutan pidana bersyarat sudah memiliki pedoman 
berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman 
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Pedoman ini memberikan pedoman tentang 
faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan sebelum melakukan penuntutan, seperti faktor 
umur dan faktor korban. Pedoman ini merupakan ketentuan internal bagi kejaksaan, yang 
hanya berlaku bagi jaksa dan tidak dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum lain, 
misalnya hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat.  
 
Berdasarkan Pasal 14a KUHP, kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat berada di 
tangan hakim. Namun, tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai pedoman penjatuhan 
pidana bersyarat bagi hakim, baik di tingkat internal maupun tingkat peraturan perundang-
undangan. Penelitian yang dilakukan Muladi tahun 1985 menyebut adanya jawaban yang 
beragam dari hakim dan jaksa tentang alasan atau faktor yang memungkinkan menjadi dasar 
mereka untuk menuntut atau menjatuhi sanksi pidana bersyarat, antara lain faktor 
perbuatan, pembuat tindak pidana, dan persepsi penegak hukum terhadap pidana 
bersyarat.372 Salah satu hakim yang diwawancarai dalam penelitian ini menyebut bahwa 
selama ini hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan melihat dampak dari perbuatan, 
permaafan dari korban, serta niat (mens rea) dari pelaku pada saat melakukan tindak pidana, 
meski tidak ada ketentuan yang spesifik yang  dapat dirujuk terkait alasan-alasan tersebut.373 
 
Meskipun fakta bahwa pidana bersyarat ini sulit untuk dijatuhkan baik Kejaksaan maupun MA 
tidak pernah memunculkan adanya kebijakan-kebijakan baru untuk lebih memperkenalkan 
adanya pidana bersyarat. Tidak ada pula himbauan yang dikeluarkan untuk mendorong 
dipergunakannya bentuk pidana ini.  
 
Minimnya regulasi dan kebijakan hukuman non penjara yang juga terjadi dengan ketentuan 
pidana denda. Di dalam KUHP, pidana denda secara umum dirumuskan secara alternatif 
dengan pidana penjara, yang berarti jaksa maupun hakim memiliki keleluasaan untuk memilih 
jenis pidana yang akan dijatuhkan.  
 
KUHP tidak menentukan minimum khusus besarnya denda yang harus dibayar. Ketentuan 
yang ada ialah minimum umum, yang semula dua puluh lima sen, kemudian diubah dengan 
UU 18 (Prp) Tahun 1960 menjadi 15 (lima belas) kali lipat dan telah diperbarui melalui  Perma 

                                                        
371 Muladi, Op.Cit., hal 183. 
372 Muladi, Op.Cit., hal. 182. 
373 Hasil wawancara ICJR dengan N4 
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No. 2 Tahun 2012 yang menggandakan besaran denda menjadi 1.000 kali kecuali dalam pasal 
303 ayat (1), (2), 303 bis ayat (1) dan (2).374  
 
Perubahan terhadap besaran pidana denda yang tidak dilakukan secara berkala  
menunjukkan lambannya perkembangan regulasi dan kebijakan tentang pidana denda dalam 
KUHP. Hal ini menyebabkan ancaman denda dalam RKUHP tidak dapat mengikuti 
perkembangan besaran pidana denda dalam peraturan perundang-undangan lain.  Sebagai 
contoh, tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), ancaman pidana maksimal adalah 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimal Rp13.500.000,00.375 
Jika dibandingkan dengan tindak pidana di luar KUHP dengan ancaman pidana penjara yang 
sama terpaut sangat jauh, misalnya dengan Pasal 27 (3) UU ITE, yang ancaman pidana 
dendanya adalah maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
 
Selain itu, koreksi besaran pidana denda dalam Perma No. 2 Tahun 2012  dianggap 
menimbulkan permasalahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya,  dalam hal tata cara 
pengubahan peraturan perundang-undangan. Pengubahan melalui Perma juga 
berkonsekuensi tentang lingkup keberlakuan yang hanya terbatas pada lingkup internal MA, 
dan aparat penegak hukum lain tidak berkewajiban untuk tunduk terhadap ketentuan 
tersebut.376  
 
Kecilnya angka pidana denda dalam KUHP menyebabkan munculnya keraguan APH dalam 
menuntut maupun menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Ancaman pidana denda 
dinilai tidak sebanding dengan penderitaan, kerugian, maupun kerusakan yang telah 
ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi. Kecilnya ancaman pidana denda maksimal ini 
juga menimbulkan pandangan bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa, yakni efek jera, 
tidak akan dapat tercapai. Padahal, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pidana 
denda di dalam KUHP yang ancamannya dirumuskan secara alternatif, telah membuka ruang 
yang sangat besar bagi aparat penegak hukum untuk memilih jenis hukuman yang akan 
dijatuhkan.  
 
Masalah lainnya adalah ketiadaan regulasi terkait dengan konversi lamanya masa tahanan 
yang nantinya dikurangi jumlah pidana denda yang dijatuhkan, yang menimbulkan 
kebingungan pula bagi hakim. Dalam penjatuhan pidana penjara, masa tahanan terpidana 
pada umumnya dianggap sebagai masa menjalani pidana, sehingga pidana penjara yang 
dijatuhkan akan dikurangi lamanya masa penahanan. Permasalahannya, ketika tidak ada 
regulasi yang dapat dirujuk, apabila seseorang yang telah dikenai penahanan sebelumnya, 
dijatuhi pidana penjara oleh hakim. Dalam hal seorang terdakwa sebelumnya sudah pernah 
ditahan atau sedang dalam masa penahanan, baik jaksa maupun hakim cenderung enggan 
dalam menuntut atau menjatuhkan pidana denda. Ketiadaan pedoman konversi ini 
berdampak sangat besar, karena dengan ketiadaan pedoman, maka jaksa dan hakim menjadi 
kebingungan dan memilih untuk tidak mengambil resiko untuk melakukan konversi sendiri. 

                                                        
374 Andi Hamzah, Op.Cit.,  hal. 197. 
375 Ancaman pidana denda dalam Pasal 372 adalah paling banyak sembilan ratus rupiah. Dengan memperhatikan 
perubahan dalam UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, maka pidana denda maksimal 
adalah Rp13.500.000,00 (Rp900 x 15 x 1000). 
376 Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia dalam Pandecta 
Volume 10 Nomor 2, 2015, hal. 248-257. 
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Jaksa sendiri sempat menyampaikan bahwa kondisi demikian, dimana ketika seseorang telah 
ditahan kemudian dituntut pidana selain penjara, akan membuka ruang bagi jaksa untuk 
digugat oleh terdakwa maupun keluarganya.377 

 

c. Masalah Penahanan 
 

Penahanan merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya penerapan pidana 
hukuman non penjara. Dalam kondisi-kondisi tertentu, dilakukannya penahan terhadap 
seorang tersangka ataupun terdakwa, justru menghambat penerapan hukuman non penjara.  
 
Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dapat oleh penyidik, penuntut umum, 
maupun hakim. KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 
atau mengulangi tindak pidana.378 Selain itu, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap 
tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih.379  
 
Ketentuan KUHAP tersebut, penahanan bukanlah suatu upaya paksa yang harus atau wajib 
dilakukan. Praktiknya, penahanan cenderung dipandang sebagai suatu kewajiban bagi 
penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan alasan guna mempermudah pemeriksaan, 
supaya tidak ada keharusan memanggil berkali-kali yang menyebabkan pemeriksaan perkara 
terjadi berlarut-larut.380 Adanya praktik untuk menjadikan penahanan suatu hal yang wajib 
untuk dilakukan ini tanpa disadari menimbulkan dampak yang sifatnya domino.   
 
Penelitian ini menemukan fakta bahwa ketika kepolisian melakukan penahanan, maka jaksa 
sebagai penuntut umum pasti melakukan penahanan. Jaksa berdasarkan ketentuan KUHAP 
berkewajiban menghadirkan terdakwa di persidangan,381 kewajiban ini berdasarkan 
keterangan Jaksa yang diwawancarai dalam penelitian ini menimbulkan konsekuensi, yakni 
apabila tidak dapat menghadirkan maka sidang harus ditunda dan pemeriksaan tidak dapat 
dilakukan. Dalam hal keadaan demikian terjadi dan jaksa "gagal" dalam menghadirkan 
terdakwa, maka perkara yang ditangani akan dianggap sebagai perkara yang berhenti.  
 
Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa mereka melakukan penahanan 
dengan merujuk pada langkah kepolisian.382 Pihak kepolisian dengan sumber daya yang 
mencukupi melakukan penahanan agar pemanggilan dapat dilakukan lebih mudah dan 
pemeriksaan perkara tidak terkendala karena ketidakhadiran tersangka, maka jaksa, yang 
memiliki sumber daya yang jumlahnya lebih sedikit, tidak mungkin memiliki keberanian untuk 
tidak melakukan hal yang serupa. Namun, jika kepolisian ternyata tidak melakukan 
penahanan, jaksa akan tetap melakukan penahanan, karena  jika tidak dilakukan penahanan 

                                                        
377 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
378 Pasal 21 ayat (1) KUHAP. 
379 Pasal 21 ayat (4) KUHAP. 
380 Hasil wawancara ICJR dengan N3 
381 Pasal 154 ayat (1) KUHAP. 
382 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
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maka seluruh kesalahan jika terdakwa tidak hadir ke persidangan dan menyebabkan perkara 
berhenti dan menumpuk akan terletak pada jaksa.383 
 
APH juga masih mempunyai pandangan bahwa terdakwa yang sebelumnya sudah pernah 
dikenai penahanan, kepadanya tidak mungkin dijatuhkan hukuman lain selain pidana penjara. 
Jaksa dan hakim cenderung mempertimbangkan, bahwa terdakwa yang sudah menjalani 
sebagian waktunya sehingga apabila jaksa tidak menuntut atau hakim tidak menjatuhkan 
hukuman penjara, maka akan ada penolakan dari masyarakat dan juga dari keluarga 
terdakwa, atau justru terdakwa sendiri. Praktiknya, jaksa memilih atau hakim menjatuhkan 
pidana penjara dalam waktu yang hampir sama dengan waktu penahanan daripada harus 
menjatuhkan hukuman non penjara.384 

 

d. Koordinasi antar Lembaga Terkait dalam Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan bentuk-bentuk hukuman non penjara baik dalam KUHP maupun di luar KUHP 
menuntut adanya koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. 
Meski pada dasarnya kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan berada di tangan 
jaksa,385 namun dalam pelaksanaannya jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi 
dengan lembaga lain untuk melakukan pengawasan.  
 
Koordinasi ini tersebut misalnya hubungan antara jaksa dan BAPAS. Dalam pelaksanaan 
pidana bersyarat, jaksa berkewajiban menyerahkan terpidana baik orang dewasa maupun 
anak kepada BAPAS,386 sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pembimbingan terhadap terpidana bersyarat (sebagai merupakan klien pemasyarakatan).387 
Pembimbingan ini dilakukan oleh PK,388 dengan maksud untuk mempermudah klien dalam 
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.389 Pembimbingan ini baru dapat dilaksanakan 
ketika jaksa sudah menyerahkan terpidana bersyarat kepada BAPAS. Selain itu, Jaksa juga 
memiliki kewajiban untuk memberikan tembusan dari berita acara penyerahan terpidana ke 
BAPAS kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.390 Hakim Pengawas dan Pengamat, 
dalam KUHAP, memiliki kewenangan untuk mengadakan pengawasan guna memastikan 
bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.391  
 
Praktiknya, sebagaimana cakupan penelitian ini di lingkup DKI Jakarta, mekanisme kerja sama 
ini tidak dijalankan dengan baik. Di Jakarta Barat misalnya, tercatat sejak tahun 2014 Bapas 
tidak pernah menerima penyerahan dari jaksa terhadap terpidana bersyarat.392 Padahal, 

                                                        
383 Hasil wawancara ICJR dengan N2 dan N3 
384 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
385Dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.   
386 Pasal 37 (1) PP 31 Tahun 1999 
387 Pasal 42 (1) UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa terpidana bersyarat merupakan salah satu klien 
pemasyarakatan.  
388 Pasal 32 PP 31 Tahun 1999 
389 Pasal 31 ayat (3) PP 31 Tahun 1999 
390 Pasal 37 (3) PP 31 Tahun 1999 
391 Pasal 280 KUHAP 
392 Wawancara ICJR dengan N5 
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selama 2016 - 31 Oktober  2017, tercatat ada 30 terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. 
Artinya, terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat selama periode ini, tidak menjalankan 
pembimbingan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya,  
pengawasan tidak dapat dijalankan dan ketika terpidana bersyarat melakukan tindak pidana 
kembali atau tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan hakim, mekanisme yang 
seharusnya dilakukan untuk kemudian menjalankan eksekusi terhadap pidana penjara tidak 
dapat dilakukan. Sebab, ketika seorang terpidana bersyarat tertangkap melakukan tindak 
pidana lain, maka Kepala Bapas akan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Sementara, 
yang nantinya akan dijadikan pedoman eksekusi putusan dari terpidana bersyarat yang sudah 
mengulangi tindak pidananya. 
 
Koordinasi yang masih bermasalah juga terjadi antara MA dan BAPAS. MA mengakui, hingga 
saat ini belum ada sistem koordinasi yang dibangun antara MA dan BAPAS untuk 
mempermudah pemberitahuan bahwa ada terpidana yang dijatuhi putusan pidana 
bersyarat.393 Kepaniteraan MA sebelumnya telah membangun koordinasi dengan Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan melalui MoU tanggal 30 Oktober 2015 tentang Modernisasi 
Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan 
Petikan Putusan untuk mengirimkan salinan putusan pemidanaan kepada Lapas, sehingga 
Lapas dapat mempersiapkan bimbingan kepada narapidana segera setelah putusan 
dijatuhkan. Namun, sistem tersebut hanya terbatas berlaku antara Kepaniteraan MA dengan 
Lapas, dan tidak dengan Bapas.394 Sehingga yang harus menyampaikan putusan pidana 
bersyarat tetaplah Jaksa, sesuai dengan ketentuan  PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga, jika Jaksa tidak 
memberitahukan putusan kepada BAPAS, maka tidak ada mekanisme kontrol lain yang dapat 
ditempuh.   

 

e. Kepercayaan terhadap Lembaga Pelaksana dan Pengawas 
 

Berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya memunculkan masalah baru yang 
semakin menghambat efektivitas dari pelaksanaan hukuman non penjara, yakni ketiadaan 
kepercayaan terhadap lembaga pelaksana dan pengawas hukuman non penjara. Terdapat 
anggapan bahwa Jaksa memiliki ketakutan akan dianggap korup ketika menjatuhkan bentuk 
hukuman non penjara, seperti misalnya pidana bersyarat.395 Pandangan ini muncul karena 
selama ini jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sebagai sesuatu yang 
sifatnya "transaksional".  
Rendahnya kepercayaan terhadap Jaksa, misalnya dengan menggunakan hukuman non 
penjara, juga didorong adanya paradigma bahwa pidana penjara dianggap sebagai satu-
satunya "hukuman" dalam sistem peradilan pidana.  Ketidakpercayaan ini bahkan 
memengaruhi pola kerja di dalam institusi kejaksaan, yang mengharuskan adanya 
pemeriksaan bertingkat ketika hukuman non penjara diterapkan. Hal ini misalnya ketika jaksa 
ingin menjatuhkan pidana bersyarat, maka rencana tuntutan jaksa harus diperiksa oleh 
Kepala Kejaksaan Tinggi.396  
 

                                                        
393 FGD ICJR, 7 Februari 2019 
394 FGD ICJR, 7 Februari 2019 
395 Hasil wawancara ICJR dengan N6 
396 Hasil wawancara ICJR dengan N3 dan FGD 7 Februari 2019. 
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Pengawasan bertingkat yang dilakukan untuk mengakses bentuk-bentuk hukuman non 
penjara, menunjukkan bahwa ketidakpercayaan yang sangat besar terhadap penjatuhan 
hukuman non penjara non-penjara memang ada, dan bahkan sudah terstruktur di dalam 
sebuah regulasi. Dalam hal tindak pidana narkotika, jika seorang pecandu tertangkap 
membawa narkotika dalam jumlah tertentu yang ditentukan, jika pecandu tersebut ingin 
direhabilitasi, maka Penyidik ataupun PU harus menyertakan BAP Hasil Laboratorium, BAP 
oleh Penyidik BNN dan juga surat hasil assesment TAT.397 Tanpa adanya surat hasil TAT, maka 
tidak dimungkinkan seorang pecandu dijatuhi pasal persangkaan atau dakwaan Pasal 127 
yang merupakan pintu masuk dari penjatuhan rehabilitasi.398  
 
Dampaknya, APH lebih memilih untuk kemudian tidak menjatuhkan bentuk-bentuk hukuman 
non penjara selain penjara daripada harus melalui birokrasi dan harus membuktikan bahwa 
memang pelaku dalam suatu kasus patut untuk dijatuhi bentuk hukuman non penjara. 
 

f. Peraturan Pelaksana yang Minim 
 
Peraturan pelaksana merupakan salah satu komponen yang fundamental untuk memastikan 
bahwa ketentuan dalam UU dapat dilaksanakan. Peraturan pelaksana berguna sebagai 
pedoman APH dalam melaksanakan ketentuan UU sebab materi muatan dari peraturan 
pelaksana tersebut adalah aturan yang sifatnya teknis. 
 
Ketentuan KUHP selama ini dilaksanakan dengan merujuk pada KUHAP yang mengatur 
mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan KUHP tersebut. Namun, pengaturan 
mengenai pidana bersyarat dan pidana denda dalam KUHAP masih terbatas: dalam pidana 
bersyarat hanya dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat harus dilakukan dengan 
pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan UU.399 Sedangkan 
mengenai pidana denda, KUHAP hanya mengatur mengenai ketentuan batas waktu 
pembayaran pidana denda.400 
 
Selain KUHAP, ketentuan yang dapat dirujuk terkait dengan pemidanaan berupa pembatasan 
kemerdekaan adalah UU Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan telah memiliki beberapa 
turunan peraturan pelaksana, misalnya PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yang terkait dengan pidana bersyarat mengatur 
pola pembinaan dan pembimbingan dari terpidana bersyarat. Salah satu materi paling 
penting dalam PP tersebut adalah kondisi-kondisi kapan pemidanaan bersyarat tersebut 
dapat dicabut,401 serta siapa yang berwenang melakukan pencabutan status terpidana 

                                                        
397 Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 
ke dalam Lembaga Rehabilitasi 
398 Lihat Poin (3) Bab V tentang Penanganan Pada Tahap Penuntutan PERJA No. 029/A/JA/12/2015 
399 Pasal 276 KUHAP. 
400 Pasal 273 KUHAP 
401 Pasal 41 PP 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa klien terpidana bersyarat yang dicabut statusnya sebagai Klien 
wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila: a) mengulangi tindak pidana; b) 
menimbulkan keresahan dalam masyaraka; c) tidak mentaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik 
khusus maupun syarat umum bagi terpidana bersyarat; d) tidak mengikuti atau mematuhi program 
pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas; atau e) pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada 
Bapas yang membimbing. 
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bersyarat.402 Namun, selain materi mengenai pola pembimbingan terpidana bersyarat, 
kondisi yang dapat menyebabkan pencabutan status terpidana bersyarat, dan pejabat yang 
berwenang melakukan pencabutan, tidak ada materi lain yang dimuat di dalam PP 31/1999 
ini. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang harus 
ditempuh ketika seorang terpidana bersyarat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan 
oleh hakim, atau bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan 
terpidana bersyarat sudah memenuhi syarat khusus yang dijatuhkan kepadanya (misalnya 
dijatuhi pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 14c), tidak ada ketentuan dalam PP 
tersebut yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut.  
 
Sebagai catatan, pada saat ketentuan tentang pidana bersyarat dimasukkan ke dalam WvS 
(Wetboek van Strafrecht) pada 1926, ordonansi atau ketentuan mengenai pelaksanaan 
pidana bersyarat yakni Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat (Uitvoeringordonnantie 
Voorwaardelijke Veroordeeling S. 1926-487) juga dinyatakan berlaku. Ordonansi ini mengatur 
beberapa hal, yakni mengenai mekanisme pengawasan, lembaga yang diberikan kewenangan 
utuk membantu pemenuhan syarat khusus, serta hukuman bersyarat bagi militer. Pada 1995, 
melalui UU Pemasyarakatan, Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling 
(Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, 
dinyatakan tidak lagi berlaku. Kemudian diikuti dengan adanya PP No. 31 Tahun 1999, namun 
setelah PP tersebut tidak lagi ditemukan ada regulasi setingkat UU maupun PP yang mengatur 
mengenai pidana bersyarat. 
 
Penelusuran terhadap ketentuan internal masing-masing lembaga terkait dengan 
pelaksanaan pidana bersyarat juga tidak dapat ditemukan adanya aturan teknis yang 
memadai. Misalnya, dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-235/E/3/1994 mengenai 
Eksekusi Putusan Pengadilan, ketentuan tentang pelaksanaan pidana bersyarat sangat minim 
yang pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan PP No. 31 Tahun 1999.  
 
Peraturan pelaksana pidana denda juga sangat minim. Padahal, pidana denda merupakan 
salah satu jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan selain pidana penjara. Hampir dalam 
seluruh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara?, juga diakumulasikan atau 
dialternatifkan dengan pidana denda. Selain ketentuan dalam KUHAP, tidak ditemukan lagi 
peraturan pelaksana mengenai pidana denda setingkat UU  atau PP.  
 
Permasalahan yang sama terjadi dengan ketentuan hukuman non penjara di UU SPPA. 
Meskipun UU SPPA diangap sebagai UU yang sangat baik mengatur hukuman non penjara dan 
menyediakan bentuk pidana non-penjara yang sangat beragam, ketentuan tersebut tidak 
dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya peraturan pelaksananya. Pasal 107 
UU SPPA telah menegaskan bahwa peraturan pelaksana UU SPPA sudah harus ditetapkan 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, hingga kini setelah UU SPPA 
diberlakukan, belum juga tersedia peraturan pelaksana terkait jenis pidana sebagaimana yang 
diatur di dalamPasal 71 UU SPPA. 
 

                                                        
402 Pasal 42 PP 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala Bapas. 
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Peraturan pelaksana mengenai rehabilitasi dalam UU Narkotika juga masih minim. UU 
Narkotika memang telah memiliki PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, namun PP tersebut juga tidak banyak memuat ketentuan 
mengenai bagaimana rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika 
dilaksanakan. Peraturan pelaksana rehabilitasi, justru diatur di dalam bentuk kesepakatan 
dalam Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri 
Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala Polri, serta Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika 
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Perber Rehabilitasi).  
 
Minimnya peraturan pelaksana jenis-jenis hukuman non penjara dalam praktiknya 
menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan yang memengaruhi kemauan APH dalam 
menerapkan hukuman non penjara. Jaksa misalnya, menyatakan bahwa dasar regulasi yang 
belum memadai tersebut sebagai kendala utama dari kecilnya jumlah penjatuhan pidana 
bersyarat. Sebagai pelaksana UU, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Jaksa harus merujuk 
pada UU, sehingga akan sulit jika regulasi yang ada tidak memadai.403 Sementara hakim 
menyetujui bahwa terkadang ada keraguan-raguan ketika mereka menjatuhkan bentuk 
pemidanaan non-penjara, khususnya terhadap anak, yang belum tersedia peraturan 
pelaksananya.404 
 
Ketiadaan peraturan pelaksana bentuk-bentuk pidana non-penjara juga menunjukkan 
kurangnya komitmen Pemerintah untuk memaksimalkan bentuk pemidanaan non-penjara 
sebagai bentuk alternatif selain penjara. Sebab, tanpa adanya peraturan pelaksana yang 
sifatnya teknis yang jelas, maka ketentuan dalam UU tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

g. Sarana dan Prasarana yang masih minim 
 

Sarana dan prasarana yang memadai kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap 
bentuk pidana, termasuk pelaksanaan hukuman non penjara, secara maksimal dan mencapai 
tujuan sebenarnya dari pemidanaan. Berbagai penelitian tentang hukuman non penjara, yang 
dimulai selain karena adanya pergeseran cara pandang terhadap tujuan pemidanaan, juga 
didorong adanya ketidakmampuan sarana dan prasarana dari pidana penjara dalam 
mengakomodasi banyaknya lonjakan narapidana baru yang masuk. 
 
Dari beberapa hukuman non penjara yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan 
Indonesia, seluruhnya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam 
pelaksanaannya. Pidana bersyarat dan pengawasan, misalnya, membutuhkan adanya institusi 
pengawas yang memadai. Pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta 
rehabilitasi, ketiganya membutuhkan institusiyang terpisah dengan Lembaga 
Pemasyarakatan untuk dilaksanakan. 
 
Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal 
oleh Pemerintah, yang berdampak pada ketidakjelasan keberadaan dan mekanisme dari 
bentuk hukuman non penjara. Pertama, berkaitan dengan pidana bersyarat dan pidana 
pengawasan untuk anak, sata per Januari 2019 menunjukkan jumlah UPT BAPAS di seluruh 

                                                        
403 FGD ICJR, 7 Februari 2019. 
404 Hasil wawancara ICJR dengan N4. 
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Indonesia adalah 71 unit405 yang 10 diantaranya baru dibangun pada 2018.406 Padahal, 
berdasarkan UU SPPA, BAPAS diwajibkan untuk ada di setiap Kabupaten/Kota sehingga 
seharusnya di 2019, jumlah Bapas yang tersedia adalah 514 unit. Selain itu, Kebutuhan 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ataupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) juga 
masing kurang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah PK dan 
APK saat ini kurang lebih adalah 1.500 orang dari kebutuhan total 5.000 orang.407 PK dan APK 
adalah pihak yang memiliki tugas yang sangat penting, termasuk di dalamnya terlibat dalam 
proses diversi, mendampingi anak dalam setiap tingkat pemeriksaan, dan membuat Litmas. 
PK juga bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan terhadap terpidana bersyarat.  
 
Sarana dan prasarana yang masih belum dapat dipenuhi adalah LPKS, yang  merupakan sarana 
tempat anak dapat memperoleh pembimbingan di luar lembaga. LPKS menurut UU SPPA, 
wajib dibangun di setiap Provinsi. LPKS sendiri sebenarnya dapat dibangun oleh Pemerintah 
maupun oleh Swasta, namun permasalahan yang muncul adalah ketika anak ditempatkan di 
LPKS untuk memperoleh pembimbingan, terdapat kebingungan siapa yang akan menanggung 
biaya penempatan tersebut dalam praktiknya.408 Sebagian besar LPKS Swasta juga 
membutuhkan dukungan (support) finansial karena Pemerintah tidak memiliki anggaran 
khusus untuk LPKS [ini benar datanya?],409 sedangkan jumlah LPKS Pemerintah juga terbatas 
karena terbentur ketentuan bahwa pembangunannya yang terbatas hanya dapat dilakukan 
di tingkat Provinsi. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan UU Pemerintah Daerah  yang 
mengatur bahwa rehabilitasi ABH bukan merupakan urusan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota,410 melainkan urusan daerah provinsi, sehingga LPKS tidak dapat dibangun di 
Kabupaten/Kota.411  
 

C. Proyeksi Pelaksanaan Hukuman Non Penjara di Indonesia  
 

Berbagai ketentuan dalam RKUHP (draft versi 9 Juli 2019) terdapat beberapa bentuk pidana 
atau ketentuan lain yang akan dapat menjadi alternatif dari bentuk penghukuman pidana 
penjara. Pendekatan pemidanaan yang digunakan, merujuk pada Naskah Akademik RKUHP,  
berorientasi pada faktor "orang" atau pelaku tindak pidana sehingga ide individualisasi pidana 
melatarbelakangi aturan umum pemidanaan dalam RKUHP. Ide individualisasi ini berimplikasi 
pada adanya perubahan terhadap jenis pidana yang dapat dijatuhkan dengan menjadi lebih 
fleksibel dan menyesuaikan keadaan dari si pelaku dan dimungkinkan untuk menjatuhkan 
bentuk-bentuk pidana non-penjara.  
 
Perumus RKUHP mengakui bahwa pidana penjara yang ada selama ini telah mengakibatkan 
terjadinya dehumanisasi pelaku dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana 
terlalu lama di dalam lembaga. Oleh karenanya, preferensi terhadap alternatif pidana 

                                                        
405 Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diakses dari 
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/current/monthly/year/2019/month/1 
406 FGD ICJR, 7 Februari 2019. 
407 FGD ICJR, 7 Februari 2019. 
408 FGD ICJR, 7 Februari 2019. 
409 Shofie Karimanisa, Pemerintah Dinilai Lemah Perhatikan Peran LPKS, 
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=pemerintah-dinilai-lemah-perhatikan-peran-lpks, diakses pada 
10 Februari 2019. 
410 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal. 22. 
411 FGD ICJR, 22 Oktober 2018. 
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perampasan kemerdekaan perlu dipegang teguh baik dalam pengaturan maupun di dalam 
pelaksanaannya.412 Dari gagasan tersebut, perumus RKUHP memunculkan beberapa bentuk 
hukuman non penjara yang diharapkan dapat mengurangi dehumanisasi dan kerugian bagi 
narapidana karena kesulitan untuk berintegrasi di dalam masyarakat.  
 
Bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan agar dapat dilaksanakan dengan 
maksimal sehingga mampu mencapai tujuannya, mengharuskan adanya persiapan yang 
cukup matang. Berdasarkan analisis yang dilakukan,  sebagian besar bentuk pidana dan 
ketentuan tentang alternatif pidana non penjara di RKUHP, apabila dicermati sebenarnya 
memiliki kesamaan dengan berbagai bentuk pidana yang selama ini sudah dikenal. Oleh 
karenanya, dapat diperkirakan bahwa permasalahan yang akan dihadapi dalam penerapan 
hukuman non penjara yang saat dirumuskan di RKUHP kurang lebih sama dengan berbagai 
masalahan yang dihadapi bentuk-bentuk hukuman non penjara yang ada saat ini. 
 

a. Pidana Pengawasan 
 
Pidana pengawasan dalam RKUHP secara umum memiliki ketentuan yang mirip dengan 
pidana bersyarat yang diatur di  Pasal 14a - 14f KUHP. Salah seorang anggota Tim Perumus 
RKUHP menyatakann bahwa konsep awal keberadaan pidana pengawasan muncul  dari 
pidana percobaan, yang kemudian dilakukan beberapa modifikasi.413 
 
Ketentuan pidana pengawasan di RKUHP juga mempunyai syarat umum dan syarat khusus 
yang sama dengan ketentuan pidana bersyarat di KUHP. Syarat umumnya adalah terpidana 
tidak melakukan tindak pidana lagi dan syarat khusus berupa ganti kerugian dan melakukan 
atau tidak melakukan suatu perintah. Jika terpidana melanggar syarat umum, maka terpidana 
wajib menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang 
dijatuhkan. Sementara jika syarat khusus yang dilanggar, maka jaksa berdasarkan 
pertimbangan PK mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau 
memperpanjang masa pengawasan yang jangka waktunya ditentukan oleh hakim.  
 
Meskipun ketentuan yang ada di dalam pidana bersyarat dan pidana pengawasan di RKUHP 
secara umum terlihat serupa, namun konsep pidana bersyarat dan pidana pengawasan 
sendiri sebenarnya cukup berbeda. Pidana bersyarat dalam KUHP menurut Pompe bukanlah 
pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana 
yang tidak bersyarat.414 Sedangkan, pidana pengawasan dalam RKUHP merupakan salah satu 
jenis pidana, yang mana pidana pengawasan dideskripsikan sebagai pembinaan di luar 
lembaga atau di luar penjara (non-custodial).415  
 
Perbedaan ini akan terlihat ketika nantinya terpidana melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat umum. Jika dalam pidana bersyarat, terpidana akan menjalani masa pidana penjara 
yang lamanya sesuai dengan putusan pidana penjara yang telah dicantumkan oleh hakim di 

                                                        
412 Naskah Akademik RKUHP, hal. 47. 
413 Hasil wawancara ICJR dengan N6 
414 Muladi, Op.Cit., hal. 63. 
415 Penjelasan Pasal 85 RKUHP versi 28 Mei 2018. 
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dalam putusannya, yang lamanya mungkin berbeda dengan masa percobaan.416 Sedangkan 
jika dalam pidana pengawasan, nantinya apabila terpidana melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat umum, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya 
sesuai dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan, dan pidana pengawasan yang terhenti 
harus tetap dilaksanakan ketika terpidana selesai menjalani pidana penjara. 
 
Konsep pidana pengawasan yang demikian, harus menjadi perhatian. Sebab, jika memang 
pidana pengawasan ini ditujukan sebagai salah satu bentuk alternatif dari penjara, maka 
harus diperhatikan betul apakah memang pidana pengawasan lanjutan setelah terpidana 
menjalani masa pidananya di Lapas tidak akan menimbulkan efek yang kontra-produktif 
dengan tujuan dari adanya pidana pengawasan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, maka 
model pidana pengawasan yang demikian hanya memperbesar kemungkinan seseorang 
untuk dijatuhi pidana penjara, meskipun orang tersebut hanya melakukan tindak pidana yang 
ringan.417  
 
Dalam pelaksanaan pidana pengawasan, yang perlu untuk diperhatikan adalah kesiapan 
sistem peradilan pidana dalam melaksanakan pengawasan. Melihat praktik kondisi pidana 
bersyarat saat ini, sangat sulit bagi Bapas untuk melakukan pembimbingan sekaligus 
mengawasi terpidana bersyarat karena masih minimnya jumlah sumber daya yang tersedia. 
Meskipun RKUHP membangun mekanisme bahwa kewenangan pengawasan ada pada Jaksa, 
namun harus diperhatikan kesiapan Jaksa dalam melakukan pengawasan dan bagaimana 
teknis pengawasan tersebut dilakukan. Apakah Jaksa akan mendelegasikan kewenangan 
pengawasan tersebut kepada PK Bapas sehingga mekanisme akan sama dengan mekanisme 
saat ini, yakni Bapas akan memberikan laporan berkala kepada Jaksa, atau Jaksa akan 
melaksanakan secara mandiri pengawasan terhadap terpidana. Mengingat untuk tidak 
melakukan penahanan saja, Jaksa merasa keberatan dengan jumlah personil yang ada saat 
ini.418 
 
Apabila merujuk pada sistem yang digunakan di Belanda, misalnya, sebagai syarat untuk 
pidana percobaan maka dapat digunakan metode pengawasan elektronik.419 Metode ini 
dapat dipilih, misalnya terpidana diberikan syarat oleh Pengadilan untuk  tidak berada di 
kawasan tertentu. Pelacakan (tracking) dengan menggunakan metode pengawasan 
elektronik juga berguna untuk mengetahui keberadaan terpidana apabila terpidana tidak 
memenuhi kewajiban untuk hadir pertemuan yang telah dijadwalkan bersama pembimbing. 
Namun, harus dipertimbangkan bahwa metode pengawasan elektronik ini tidak serta merta 
dapat digunakan pada seluruh terpidana pengawasan. [kenapa?]. 
 
Koordinasi antara Jaksa, PK Bapas, dan Hakim juga harus diperbaiki dan diatur dalam regulasi 
yang dapat mengikat bagi semua institusi. Hal ini penting untuk dilakukan karena  Jaksa dalam 

                                                        
416 Sebagai contoh dalam Putusan No. 29/Pid.B/2016/PT.PBR dalam amarnya Majelis Hakim menyatakan dalam 
poin (2): "Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan 
Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa 
percobaan selama 1 (satu) tahun. 
417 Perlu diperhatikan pula bahwa dalam konsep RKUHP, konsep pelanggaran dan kejahatan sudah dihilangkan, 
sehingga tidak lagi dikenal adanya pembedaan tersebut.  
418 Hasil wawancara ICJR dengan N2 
419 Pasal 14c ayat (3) KUHP Belanda 



  

89 
 

pidana pengawasan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengurangan masa 
pengawasan kepada hakim jika dalam waktu tertentu terpidana menunjukkan kelakuan yang 
baik. Keterangan kelakuan baik tersebut dapat diketahui berdasarkan pembimbingan yang 
dilakukan PK Bapas. Jika koordinasi antara Jaksa, PK Bapas, dan Hakim tidak dilakukan dengan 
baik, maka mekanisme pengurangan masa pengawasan tidak dapat dijalankan dengan 
semestinya atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Oleh karenanya, pola 
koordinasi ini harus diatur dalam regulasi setingkat UU atau PP, bukan terbatas dalam sebuah 
MoU atau Peraturan Bersama seperti yang selama ini dilakukan.  
 
Koordinasi antara MA dan Kemenkumham juga harus dilakukan guna mempermudah 
pelaksanaan pidana pengawasan. Salah satu permasalahan pokok yang ditemukan di dalam 
pelaksanaan pidana bersyarat adalah tidak adanya penyerahan terpidana bersyarat dari Jaksa 
kepada PK Bapas. Maka dari itu, untuk memudahkan alur informasi dalam pidana 
pengawasan, MA, Kejaksaan, dan Kemenkumham harus membangun koordinasi untuk 
mengirimkan salinan putusan ataupun memberikan notifikasi bahwa ada putusan pidana 
pengawasan yang dijatuhkan di suatu wilayah pengadilan tertentu.  
 
Hal lain yang harus dipersiapkan adalah pengenalan kepada hakim terkait dengan adanya 
kewajibannya untuk mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap syarat umum memiliki 
akibat hukum berupa kewajiban terpidana untuk menjalani pidana penjara yang lamanya 
sesuai dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.420 Dikarenakan adanya perbedaan antara 
ketentuan dalam pidana bersyarat KUHP dengan pidana pengawasan mengenai hal ini, maka 
harus dipastikan bahwa hakim betul memahami hal ini dan tidak lagi menggunakan frasa yang 
sama dalam amar sebagaimana selama ini digunakan. 
 
RKUHP menentukan bahwa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan 
adalah apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara minimum khusus.421 
Ketentuan ini harus disesuaikan dengan sebaran ancaman pidana yang terdapat di RKUHP, 
jika memang ketentuan pidana pengawasan ingin digunakan sebagai salah satu "senjata" 
untuk mengurangi penggunaan pidana penjara. Penelitian terhadap Draft RKUHP versi 2015, 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun sebanyak 693 dari total 
jumlah tindak pidana sebanyak 1251, yang sebanyak 1154 diantaranya diancam pidana 
penjara.  

 
 

b. Pidana Denda 
 

Pidana denda adalah salah satu bentuk hukuman non penjara yang sudah dikenal sejak lama 
bahkan berumur hampir sama dengan pidana penjara itu sendiri. KUHP mengatur bahwa 
pidana denda diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Namun, di RKUHP terjadi 
perubahan, yakni pidana denda dijatuhkan pula secara kumulatif atau kumulatif alternatif 
dengan pidana penjara. Dengan perumusan ini, sulit menyimpulkan bahwa pidana denda di 
RKUHP masih memiliki fungsi yang sama sebagai "alternatif" dari pidana penjara sebagaimana 

                                                        
420 Penjelasan Pasal 86 RKUHP versi 28 Mei 2018. 
421 Pasal 85 RKUHP versi 9 Juli 2018. 
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diatur di KUHP. Bahkan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2)  RKUHP draft versi 9 Juli 2018 
dinyatakan bahwa: 

"Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk 
tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan 
secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua 
jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut." 
 

Meski demikian, berdasarkan Pasal 77 RKUHP, pidana denda masih mungkin dijatuhkan 
sepanjang seseorang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim 
berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara. Beberapa ketentuan yang harus 
dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara dan mengganti dengan pidana 
denda adalah apabila tindak pidana merupakan tindak pidana tanpa korban, atau korban 
tidak mempermasalahkan, atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  Denda 
minimal yang dapat dijatuhkan untuk menggantikan pidana penjara ini adalah Rp50.000.000,- 
(Lima Puluh Juta Rupiah). 
 
Dalam penerapan pidana denda, hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana 
mengkonversi ancaman pidana penjara ke dalam pidana denda. Ketentuan Pasal 77 akan sulit 
untuk diterapkan karena dengan memberikan batasan pidana penjara yang dapat 
dialternatifkan dengan pidana denda dengan minimum kategori III atau Rp50.000.000,- 
hanyalah tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun. Konversi ini tidak seimbang 
karena jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun 
didominasi  tindak pidana ringan. Dampaknya, terpidana yang dijatuhi denda kemungkinan 
tidak akan dapat membayar dan justru memilih untuk menjalani masa pidana penjara 
pengganti karena  harus membayar dengan nominal yang besar atas tindak pidana yang 
ringan. 
 
Meskipun dalam RKUHP yang ada saat ini, besaran pidana denda kemudian sudah dibentuk 
dengan mekanisme kategorisasi, namun pembentuk UU harus dapat memastikan bahwa 
kategorisasi ini sesuai atau “harmonis” dengan peraturan perundang-undangan lainnya di 
luar KUHP.  Tidak hanya itu, karena permasalahan terkait dengan pidana denda adalah tidak 
berkembangnya besaran denda yang diancamkan di dalam KUHP, maka berdsarkan 
pengalaman tersebut, pembentuk UU harus mampu melaksanakan evaluasi terhadap 
besaran kategori pidana denda yang ada supaya selalu selaras dengan kondisi ekonomi di 
Indonesia. 

 
 
 

c. Pidana Kerja Sosial 
 

Pidana kerja sosial di RKUHP dirumuskan dengan merujuk pada praktik-praktik kerja sosial di 
negara lain. Bentuk pidana kerja sosial dalam Pasal 95 RKUHP diharapkan menjadi seperti 
pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan awal pidana kerja sosial, yakni  
membuat terpidana berkontribusi kepada masyarakat dan bukan dalam bentuk pekerjaan 
yang berat dan memerlukan ketrampilan (skill) tertentu. Salah seorang Tim Perumus 
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menyatakan bahwa pidana kerja sosial akan dilakukan di beberapa institusi, baik pemerintah 
maupun swasta.422  
 
Indonesia belum pernah melaksanakan pidana berbentuk kerja sosial ataupun pelayanan 
masyarakat sehingga belum ada contoh praktik yang bisa dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Merujuk praktik negara lain, bentuk kerja sosial 
yang paling mirip dengan ketentuan di RKUHP model Belgia, Belanda, dan Skotlandia. Pasal 
95 (2) RKUHP mengatur kewajiban adanya pertimbangan hakim yang terkait dengan diri 
terdakwa, dan ketentuan ini mirip dengan Skotlandia yang mewajibkan adanya laporan 
penyelidikan sosial dari Departemen Kerja Sosial pada otoritas lokal (local authority support 
departement) untuk dipertimbangkan hakim.423 Dengan merujuk Skotlandia, hakim nantinya 
dapat meminta PK untuk membuat Litmas bagi terdakwa.  
 
Permasalahan yang muncuk adalah jika Litmas dibutuhkan, maka seluruh terdakwa harus 
dibuatkan Litmas agar akses terhadap pidana kerja sosial dapat diperoleh seluruh terdakwa 
sesuai Pasal 95 (1) RKUHP. Pembuatan Litmas ini sudah dimungkinkan untuk tindak pidana 
tertentu bagi tersangka dewasa,424 namun dalam praktiknya, jarang sekali dilaksanakan.425 
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah harus mampu menyediakan PK dan APK yang 
jumlahnya harus mencukupi untuk beban kerja yang besar tersebut. Litmas PK akan menjadi 
dokumen wajib yang ada di dalam berkas perkara. Jika kebutuhan sumber daya PK tidak 
disiapkan, maka akan sulit bagi hakim untuk dapat menjatuhi seseorang dengan pidana kerja 
sosial, mengingat adanya kewajiban hakim sesuai Pasal 95 (2) RKUHP.  
 
Perhatian penting lainnya adalah pengawasan dan pelaksanaan pidana kerja sosial.  RKUHP 
versi 9 Juli 2018, belum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab terhadap 
pengawasan dan pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Merujuk pada praktik di Belgia 
serta Belanda, Jaksa memiliki wewenang untuk menjadi pengawas yang berwenang juga 
mengubah pidana kerja sosial menjadi jenis pidana lain, memantau pelaksanaan pidana kerja 
sosial, serta menyatakan terpidana gagal dalam menjalankan pidana kerja sosial sehingga 
mereka harus mengulang atau menjalani pidana penjara. Mengenai pelaksana, praktik yang 
di Belanda, kewenangan berada di Probation Service yang dijalankan fungsinya oleh 3 (tiga) 
organisasi berdasarkan klasifikasi pelaku,  yakni untuk pecandu, tunawisma, dan kategori lain. 
Badan ini  akan memastikan bahwa orang yang dijatuhi hukuman menjalankan bentuk 
pelayanan masyarakat yang tepat dan sebisa mungkin terkait dengan kejahatan yang 
dilakukan. Badan ini juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh terpidana.  
 
Merujuk praktik di Belanda, maka kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah jika 
ingin menerapkan pidana kerja sosial ini adalah sumber daya di Kejaksaan dan Bapas, yang 
nantinya akan mengemban tugas sebagai pengawas dan pelaksana dari pidana kerja sosial. 
Jaksa akan memiliki kewenangan untuk menilai apakah terpidana memenuhi seluruh atau 

                                                        
422 Hasil wawancara ICJR dengan N6. 
423 Gill McIvor, Paying Back: 30 Years of Unpaid Work by Offenders in Scotland dalam European Journal of 
Probation Volume 2, Nomor 1, University of Bucharest, 2010, hal. 44. 
424 Pasal 38 ayat (4) PP 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Dalam tindak pidana tertentu Penelitian 
Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa" 
425 FGD ICJR, 7 Februari 
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sebagaian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 95 (6) 
RKUHP berdasarkan laporan dari PK Bapas.  
 
Institusi yang menjadi lokasi penempatan kerja sosial terpidana juga menjadi salah satu hal 
yang sangat penting untuk dipersiapkan dan dipastikan keberadaannya. Belgia, Belanda, 
maupun Skotlandia memperbolehkan kerja sosial dilaksanakan di institusi pemerintah 
maupun swasta. Pelaksanaan kerja sosial di institusi pemerintah akan lebih mudah 
dipersiapkan sebab kerja sama akan lebih mudah dibentuk antara pelaksana (dalam hal ini 
Bapas) dengan institusi pemerintah lain. Namun, mungkin saja kebutuhan ke depan terhadap 
lokasi pelaksanaan kerja sosial ini meningkat atau jenis pekerjaan di insitusi pemerintah tidak 
sesuai dengan terpidana, sehingga lokasi penempatan di institusi swasta pun tidak dapat 
ditutup kemungkinannya. Bapas harus dapat menjalin kerja sama dengan institusi-institusi 
swasta yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan ini. Kesediaan dari berbagai institusi baik 
pemerintah maupun swasta sangatlah dibutuhkan dalam hal membangun kerja sama ini. 
 
Penempatan dan jenis pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan kepada terdakwa juga 
menjadi isu yang harus diatur dengan lebih baik. Hal ini terkait dengan pertanyaan apakah 
hakim yang harus langsung memutuskannya dan mencantumkannya dalam putusan, atau 
nantinya institusi pelaksana yang akan melakukan penempatan dan pemilihan jenis dan lokasi 
kerja sosial. Praktik di Belanda, sebelum perubahan KUHP 2001, kerja sosial dapat 
diperintahkan baik oleh hakim maupun jaksa, dan hakim juga dapat menentukan sendiri 
bentuk pelayanan masyarakatan yang akan dijalankan. Namun, untuk alasan praktis, 
keputusan tentang bentuk pelayanan masyarakat biasanya ditentukan setelah persidangan 
oleh petugas dari probation service. Setelah perubahan, hakim menurut UU dapat langsung 
memutuskan bentuk pelayanan masyarakat, namun praktiknya juga sama yakni dalam 
banyak kasus Probation Service yang tetap menentukan bentuk-bentuk pelayanan tersebut. 
Oleh karenanya, peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk pelaksanaan kerja sosial di 
Indonesia perlu dipersiapkan dan dibentuk agar lebih jelas, mengingat dalam draft RKUHP 9 
Juli juga tidak ada ketentuan yang menjelaskan masalah tersebut.  
 
Mekanisme yang akan dilakukan jika seseorang dianggap tidak memenuhi seluruh atau 
sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial juga merupakan hal penting yang perlu 
dipersiapkan. Hal iin terkait misalnya apakah Jaksa dapat langsung mengeluarkan putusan 
administratif yang sifatnya mengubah bentuk pidana tanpa adanya perintah dari hakim, 
ataukah hakim yang akan memutuskan setelah menerima laporan dari jaksa. Mekanisme 
penting terkait dengan keabsaham alasan karena jika Jaksa menganggap terpidana tidak 
mampu menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka keabsahan alasan 
tersebut harus dapat dibuktikan dengan mendengarkan pembelaan dari terpidana. Praktik di 
Belanda, dalam hal jaksa menilai terpidana gagal menjalankan hukuman sesuai yang 
diperintahkan, terpidana dapat mengajukan keberatan pada hakim untuk meninjau ulang 
apakah alasan penggantian hukuman tersebut sah.  Pengadilan kemudian dapat mengubah 
keputusan jaksa jika alasan terpidana dibenarkan.426 
 
Bentuk tindak pidana yang boleh diberikan pidana kerja sosial juga penting untuk dapat 
memastikan bahwa kerja sosial dapat benar-benar diterapkan dengan maksimal dan menjadi 

                                                        
426 Pasal 22f ayat (3) dan 22g ayat (3) KUHP Belanda. 
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bentuk hukuman non penjara dari penjara. Ambang batas yang diberikan dalam rumusan 
RKUHP saat ini adalah ancaman pidana di bawah 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana 
penjara tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I. Masalahnya, 
berbagai UU lain yang mengatur pidana dan rumusan di RKUHP yang mengatur jumlah tindak 
pidana yang diancam pidana di bawah 5 tahun masih sangat minim. Akibatnya, meski 
ketentuan pidana kerja sosial diatur, kesempatan untuk dapat mengakses pidana ini akan 
sangat kecil. RKUHP perlu merumuskan kembali berbagai ketentuan pidana dan ancamannya, 
agar pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat 
diandalkan untuk mengurangi pidana penjara.  

 

d. Pidana Penjara dengan Cara Mengangsur (Pidana Angsuran) 
 
Pidana angsuran sebenarnya bukan merupakan bentuk pidana lain, tetapi merupakan salah 
satu alternatif cara menjalankan pidana penjara. Konsep pidana penjara dengan cara 
mengangsur ini mengizinkan terpidana untuk tidak menjalani masa pidana penjaranya secara 
penuh (full-time), sehingga terpidana masih diberikan waktu untuk tetap menjalankan 
kehidupannya sebagaimana biasa sambil menjalani masa pidananya. Namun, referensi atau 
rujukan pidana angsuran ini sulit ditemukan perbandingannya dengan praktik di negara lain. 
Sementara keterangan dari Tim Perumus RKUHP mengenai kemunculan bentuk hukuman non 
penjara ini juga tidak banyak.  
 
Dengan merujuk Pasal 78 RKUHP, pidana angsuran ini dapat dijalankan apabila seseorang 
melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun dan hakim 
menjatuhkan pidana penjara 1 tahun atau kurang. Untuk mendapatkan pidana angsuran, 
terdakwa harus melakukan permohonan dan hakim dapat menjatuhkan setelah 
mempertimbangkan adanya kondisi yang "sangat gawat" atau "menimbulkan akibat yang 
sangat mengkhawatirkan" apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut. 
Penjelasan RKUHP versi 28 Mei 2018 menyebutkan bahwa maksud “kondisi yang sangat 
gawat" atau "menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan” adalah misalnya 
menyangkut keluarga, kesehatan/medis, pekerjaan/profesi, atau keadaan sosial tertentu 
pada diri terdakwa, yang harus dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukum putusan 
tersebut. 
 
Berdasarkan perumusan Pasal 78 RKUHP tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu 
dilakukan. Pertama, ketersediaan regulasi pelaksanaan pidana angsuran, yang harus dibentuk 
untuk memperjelas mekanismenya. Hal ini terkait dengan pengaturan tentang mekanisme 
permohonan pidana angsuran dan pengawasannya. Mekanisme ini misalnya terkait dengan 
prosedur apakah terdakwa harus menyampaikan permohonan tersebut kepada jaksa dan 
kemudian jika disetujui jaksa akan menyampaikan hal tersebut dalam tuntutannya, atau 
dapat terdakwa langsung mengajukan permohonan majelis Hakim yang memeriksa perkara. 
 
Kedua, terkait dengan institusi yang pelaksana yang akan sangat juga terkait dengan 
mekanisme yang dirumuskan. Jaksa akan mengemban tugas yang penting untuk memastikan 
bahwa setiap terpidana angsuran memenuhi kewajibannya untuk hadir pada setiap waktu 
dalam hal mereka dijadwalkan menjalani pidana penjara. Petugas Lapas juga mempunyai 
tugas yang penting untuk memastikan kapan terpidana akan berada di dalam Lapas dan 
melaksanakan absensi secara berkala serta melakunan pelaporan pada jaksa. Hal ini untuk 
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memastikan bahwa memang terpidana menjalankan kewajiban pembimbingan sesuai 
dengan jadwal yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Jaksa harus dapat menjalin kerja 
sama yang baik dengan petugas Lapas sebagai pihak yang menjalankan tugas untuk 
melaksanakan pembimbingan di dalam Lapas. 
 
Ketiga, memperkuat fungsi dan keberadaan Litmas dengan memastikan sumber daya PK, 
sebagai pihak yang melakukan Litmas, sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal terdakwa 
mengajukan permohonan untuk menjalani masa pidana secara mengangsur, Litmas akan 
dapat dipergunakan hakim untuk mempertimbangkan kondisi terdakwa dan kemudian 
memberikan putusan bahwa terdakwa akan menjalani pidana penjara secara mengangsur. 
Litmas ini harus mencakup seluruh hasil observasi PK terhadap perilaku terdakwa serta 
kondisi sosial yang melingkupi terdakwa.  
 
Keempat, terkait dengan sarana dan prasaran yang memadai, yang utamanya dalam hal 
penempatan lokasi. Penempatan ini penting untuk memastikan apakah narapidana yang 
mengangsur ini akan ditempatkan pada unit yang sama dengan narapidana biasa, ataukah 
akan dipisahkan untuk memudahkan pelaksanaan kontrol terhadap narapidana. Jika akan 
dipisahkan, maka prasarana juga harus disiapkan dengan cermat.  
 
Ketersediaan peraturan pelaksana yang memperjelas mekanisme dan institusi pengawas 
serta sarana dan prasarana menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan adanya 
kontrol dalam pelaksanaan pidana angsuran. Syarat-syarat tersebut jika tidak dilakukan akan 
berujung pada kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam tataran 
praktis, perlu ada koordinasi antar lembaga pengawas dan pelaksana yang baik dan jelas. 

 

d. Judicial Pardon (Rechterlijk Pardoon) 
 
Judicial pardon atau pemaafan hakim, yang merujuk pada Council of Europe merupakan salah 
satu dari 7 (tujuh) bentuk hukuman non penjara yang bertujuan untuk menggantikan 
pemenjaraan secara penuh.427 Keizer menyatakan, lembaga pemaafan hakim ini bertujuan 
sebagai katup pengaman atau pintu darurat dalam suatu pemidanaan.428 Rechterlijk pardon 
dipergunakan ketika suatu perkara dirasa tidak patut untuk dilakukan penghukuman karena 
perbuatan yang dilakukan memenuhi kriteria keadaan pribadi pelaku serta memenuhi rasa 
keadilan dan kemanusiaan.429 Belanda dan negara lainnya, seperti Portugal dan Yunani 
memiliki ketentuan serupa berkaitan dengan pilihan yang diberikan kepada hakim untuk tidak 
menjatuhkan pidana dalam suatu keadaan-keadaan tertentu.  
 
RKUHP draft versi 9 Juli 2018, dalam Pasal 60 ayat (2) merumuskan bahwa ketentuan yang 
serupa dengan judicial pardon sebagai:  

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu 
dilakukan Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan 
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." 

                                                        
427 Adery Ardhan Saputro, Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP dalam 
Jurnal Mimbar Hukum, hal. 86. https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf 
428 Ibid., hal. 69. 
429 Ibid., hal. 71. 

https://media.neliti.com/media/publications/138962-none-8822c2fd.pdf
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Berdasarkan perumusan tersebut, hakim diberikan kebebasan untuk tidak menjatuhkan 
pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun tindak pidana tersebut telah terbukti 
terjadi dan dalam diri terdakwa juga ditemukan kesalahan. Judicial pardon berbeda dengan 
putusan bebas, yakni kesalahan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
serta berbeda dengan putusan lepas yakni perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.  
 
Judicial pardon diadopsi dari ketentuan KUHP Belanda Pasal 9a yang menyatakan :  

"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be 
imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, 
the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of 
the offense or thereafter". 430 
 

Penelitian yang dilakukan Ardhan, menyebut bahwa judicial pardon dapat dianggap sebagai 
katup terakhir dalam mekanisme penyaringan perkara yang tidak layak dilakukan 
pemidanaan.431 Praktiknya, sering berbagai keadaan bahwa perkara-perkara tertentu  
sebenarnya tidak layak untuk diadili, yang bukan karena kurangnya alat bukti atau situasi dari 
dari diri pelaku tetapi dari keadaan yang melingkupi tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, 
pada 2009 lalu, Nenek Minah, seorang perempuan berusia 55 tahun harus menjalani 
pemeriksaan di persidangan karena didakwa melakukan pencurian terhadap 3 buah kakao di 
perkebunan PT RSA.432 Nenek Minah tidak mengetahui bahwa perbuatannya mengambil 
kakao di lahan garapannya ternyata juga merupakan lahan pengelolaan PT RSA. Nenek Minah 
telah langsung meminta maaf ketika salah satu mandor PT RSA menanyai siapa yang memetik 
kakao tersebut dan kakao tersebut pun kemudian dikembalikan. Ditinjau dari sisi 
kemanusiaan dan keadilan, sebenarnya perbuatan Nenek Minah tidak patut untuk dipidana, 
namun dari sisi hukum perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 362 dan 
kesalahannya dapat dibuktikan.  
 
Pada kondisi-kondisi tersebut, judicial pardon dapat digunakan. Ukuran keadilan dan 
kemanusiaan dapat dijadikan panduan hakim untuk tidak menjatuhkan pemidanaan. hakim 
memiliki peran yang sangat besar untuk menilai perkara mana yang kiranya harus dijatuhi 
pidana atau tidak dijatuhi pidana. Ketentuan tentang judicial pardon dapat menjadi salah satu 
jalan keluar dari pemidanaan, khususnya terkait dengan hukuman pemenjaraan.  
 
Namun demikian, perlu adanya perhatian tentang masih adanya ketidakpercayaan (distrust) 
terhadap hakim jika ketentuan digunakan sesuai dengan tujuannya. Kecenderungan saat ini, 
distrust terhadap hakim masih tinggi, sehingga jika ketentuan ini diterapkan, hakim mungkin 
tidak akan ada keberanian untuk menggunakannya. Dalam konteks ini, independensi hakim 
akan diuji, apakah hakim akan lebih mendengarkan pendapat masyarakat terkait suatu 
perkara atau hakim dapat mempertahankan pendapatnya dengan tidak terpengaruh kondisi 
yang terjadi di dalam masyarakat.  

                                                        
430 Mufatikhatul Farikhah, Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan 
Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat), Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 3, hal. 40.  
431 Adery Ardhan Saputro, Ibid. 
432 Detiknews, "Mencari 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", diakses dari 
https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari 
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Penerapan judicial pardon memerlukan peraturan pelaksana yang diatur dalam hukum acara 
pidana. KUHAP, yang merupakan hukum acara yang berlaku saat ini, hanya mengenal 3 (tiga) 
jenis putusan, yakni: putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Ketiganya 
belum mengakomodasi ketentuan judicial pardon, yakni putusan yang pada pokoknya 
menyatakan tindak pidana terjadi namun tidak menjatuhkan pidana. Jika harmonisasi antara 
KUHP yang baru, yang nantinya akan memuat ketentuan mengenai judicial pardon, dan 
KUHAP tidak segera dilaksanakan, maka ketentuan judicial pardon ini akan menjadi ketentuan 
yang "mandul" karena tidak dapat diterapkan.  
 
Merujuk hukum pidana Belanda, KUHAP Belanda mengenal adanya putusan pemaafan hakim 
(a guilty verdict without punishment) selain 3 (tiga) bentuk putusan lain. Artinya, KUHAP perlu 
segera direvisi agar dapat mengakomodasi putusan pemaafan hakim tersebut. Hal ini juga 
diperkuat dengan dari Hamzah, yang menyatakan bahwa bentuk putusan dari pemaafan 
hakim adalah putusan bersalah tanpa pidana.433 
  

                                                        
433 Adery, Op.Cit., hal. 71. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 

A. Kesimpulan 
 
Penelitian ini telah berupaya menggambarkan kerangka hukum dan implementasi dari 
hukuman non penjara di Indonesia, serta proyeksi pelaksanaan hukuman non penjaran non-
pemenjaraan di dalam RKUHP. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 
 
Pertama, hukuman non penjara merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas (overcrowding) di Indonesia. Maksud dari 
hukuman non penjara adalah semua bentuk sanksi, baik hukuman maupun tindakan 
(treatment) yang dilakukan di dalam proses peradilan pidana yang mewajibkan pelaku untuk 
melaksanakan sanksi tersebut dengan tidak melibatkan adanya pemenjaraan, Bentuknya 
antara lain: percobaan, pelayanan masyarakat, pengawasan dengan alat elektronik, denda, 
perintah untuk tidak berada di tempat tertentu, dan penundaan penjatuhan putusan 
pengadilan. Pengalaman berbagai negara juga menujukkan bahwa hukuman non penjara 
dinilai telah berhasil menurunkan tingkat pemenjaraan (incarceration rates).  
 
Kedua, hukum pidana Indonesia secara terbatas telah mengenal dan mengatur berbagai 
hukuman non penjara dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk 
hukuman non penjara tesebut adalah: pidana percobaan, denda, rehabilitasi, pidana 
peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pembatasan 
gerak pelaku. 
 
Ketiga, pelaksanaan berbagai hukuman non penjara tersebut masih cukup minim jika 
dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Penerapannya juga belum cukup efektif 
dan maksimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yakni:  

1. APH tidak mempunyai pandangan yang sama tentang tujuan pemidanaan, yang 
sebagian besar masih memfokuskan pada tujuan pemidanaan sebagai efek jera. 
Padangan tersebut menyebabkan menguatnya persepsi bahwa bentuk hukuman yang 
paling tepat adalah hukuman penjara, dengan maksud untuk membuat pelaku 
menderita, terpisahkan, dan terasingkan dari masyarakat. Pandangan ini sangat 
memengaruhi Jaksa dalam melalukan penuntutan dan hakim dalam menjatuhkan 
putusan.  

2. Kebijakan dan pengaturan hukuman non penjara, meski telah bentuk, namun masih 
belum berkembang atau cuukup lambat. Selain belum mengatur berbagai hukuman 
non penjara yang saat ini telah berkembangan dan banyak diterpakan di berbagai 
negara, regulasi pelaksana untuk mengefektifkan pelaksaaan hukuman non penjara 
non penjara juga masih minim. Peraturan pelaksana merupakan salah satu komponen 
yang fundamental untuk memastikan bahwa ketentuan yang ada di dalam undang-
undang dapat dilaksanakan pada praktiknya Minimnya penguatan regulasi yang lebih 
teknis ini menyebabkan kebingunan dan keraguan APH dalam menggunakan 
hukuman non penjara di Indonesia.   
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3. Penahanan masih difungsikan sebagai langkah “praktis” daripada diterapkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan penahanan. Penahanan cenderung dipandang kewajiban bagi 
APH dengan alasan untuk mempermudah pemeriksaan atau agar pemeriksaan 
perkara tidak terhambat. Kondisi ini disertai dengan adanya kecenderungan APH 
untuk melanjutkan  penahanan serta penjatuhan pidana penjara jika pelaku telah 
ditahan sebelumnya..  

4. Koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan hukuman non penjara masih belum 
berjalan maksimal dan efektif. Pelaksanaan hukuman non penjara melibatkan banyak 
institusi dan mensyaratkan adanya adanya koordinasi yang baik antar institusi 
berdasarkan kewenangan masing-masing. Namun, berbagai fakta menujukkan 
pelaksanaan hukuman non penjara tidak cukup berhasil dilaksanakan, yang salah 
satunya juga didukung oleh minimnya regulasi teknis.  

5. Sarana dan prasarana untuk pelaksanan alternatif pemidaan non-pemenjaraan yang 
memadai. Peraturan perundang-undangan telah memandatkan pembentukan dan 
penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan hukuman non penjara, namun 
belum mampu dipenuhi secara penuh.  

6. Kepercayaan masyarakat terhadap model ‘hukuman’ yang bukan penjara masih 
rendah karena ketidakpercayaan pada institusi pelaksana yang terlibat dalam 
pelaksanan hukuman non penjara. Masyarakat belum cukup familiar dengan bentuk-
bentuk hukuman non penjara, yang menyebabkan munculnya pandangan bahwa APH 
yang menuntut atau menjatuhkan hukuman non penjara sebagai pihak yang  korup. 
APH kemudian lebih memilih menerapkan pidana penjara daripada hukuman 
alternatif lainnya. 

 
Keempat, RKUHP, yang sekarang dengan dibahas antara Pemerintah dan DPR, telah 
merumuskan berbagai bentuk hukuman non penjara sebagai pengganti hukuman dalam 
bentuk pemenjaraan. Dimasukkannya berbagai hukuman non penjara tersebut, didasarkan 
pada pendekatan individualisasi pidana, dengan merumuskan penjatuhan sanksi dengan 
melihat berbagai kondisi, termasuk kondisi pelaku. Berbagai model hukuman non penjara 
dirumuskan berdasarkan pengadopsian dari berbagai ketentuan yang saat ini sudah ada dan 
sejumlah bentuk-bentuk jenis baru misalnya pidana mengangsur, judicial pardon, serta 
pemenuhan kewajiban adat.  
 
Kelima, efektivitas dari pelaksanan berbagai hukuman non penjara tersebut akan sangat 
tergantung dari kejelasan pengaturan dan berbagai faktor pendukungnya. Merujuk pada 
analisa penerapan alternatif pemidanan non-pemenjaraan yang saat ini berlaku, faktor yang 
akan mendukung efektivitas penerapan hukuman non penjara ini perlunya memperjelas 
ketentuan dalam RKUHP baik terkait dengan definisi dan cakupan, serta sinkronisasi antar 
ketentuan yang diatur. Faktor-faktor lainnya adalah terkait dengan: (i) pembentukan berbagai 
peraturan pelaksana yang dibutuhkan baik dalam lingkup hukum acara pidana yang 
dirumuskan dengan tepat maupun peraturan-peraturan lain yang lebih teknis; (ii) 
pembentukan lembaga-lembaga pelaksana dan pengawas, dengan kemampuan sumber daya 
kemampuan lembaga memadai dan berkualitas; (iii) ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai; (iv) pola koordinasi antar lembaga terkait yang lebih baik. Selain berbagai faktor 
tersebut, paradigma APH dan masyarakat tentang tujuan pemidaan juga perlu dirubah 
dengan lebih memfokuskan pada upaya untuk menghindari penggunaan hukuman penjara, 
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dengan pertimbangan untuk lebih menghormati hak-hak pelaku kejahatan dan mengurangi 
kelebihan kapasitas penjara.  
 

B. Rekomendasi  
 
Berdasarkan berbagai temuan diatas, penelitian ini merekomendasikan:  
 

 Dalam jangka pendek: 
1. Pemerintah:  

a. Berkaitan dengan regulasi, segera melakukan inventarisasi atau pendataan 
terhadap ketentuan perundang-undangan beserta seluruh peraturan 
pelaksananya yang berkaitan dengan hukuman non penjara; 

b. Melakukan evaluasi dan perubahan secara berkala terhadap ketentuan 
pelaksana yang sudah ada mengenai hukuman non penjara non pemenjaraan 
khususnya yang berkaitan dengan besaran angka denda; 

c. Menyusun peraturan pemerintah yang berisi teknis pelaksanaan ketentuan 
mengenai hukuman non penjara dalam perundang-undangan yang hingga saat 
ini belum memiliki peraturan pelaksana; 

d. Memastikan dan melakukan penyeragaman seluruh regulasi berkaitan dengan 
hukuman non penjara yang mengatur mengenai kewenangan antar lembaga 
pemerintah berada di tingkatan Peraturan Pemerintah; 

e. Berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, Pemerintah harus segera 
memastikan bahwa seluruh kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang 
diperintahkan agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan 
maksimal; 

f. Pemerintah harus menyediakan sumber daya manusia yang cukup di posisi-
posisi yang memiliki kewenangan yang penting di dalam pelaksanaan 
hukuman non penjara seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. 

2. Kepolisian:  
a. Kepolisian sebagai lembaga awal yang merupakan pintu masuk pemeriksaan 

perkara pidana harus dapat dengan selektif menentukan perkara-perkara yang 
patut untuk dikenakan penahanan sesuai dengan syarat yang telah diatur di 
dalam KUHAP dan tidak menjatuhkan penahanan kepada seluruh perkara; 

b. Kepolisian harus mampu menjalin kerja sama dengan Bapas, untuk 
memastikan jika ada terpidana bersyarat yang melakukan tindak pidana 
sehingga mekanisme sebagaimana ada di dalam KUHP dapat terlaksana 
dengan baik. Selain itu, kerja sama juga perlu untuk dilakukan oleh Kepolisian 
dan Bapas alai Pemasyarakatan dalam hal melakukan assessment terhadap 
pelaku tindak pidana, untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 
nature of crime yang dilakukan oleh pelaku dan faktor-faktor pendorong yang 
harus diperhatikan; 

c. Kepolisian harus dapat menjalin kerja sama yang formal dan terstruktur 
dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan 
pemeriksaan awal terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
yang tertangkap dengan atau tanpa dengan barang bukti untuk dapat 
memberikan akses untuk rehabilitasi 
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d. Kepolisian untuk dapat membetikan pemahaman kepada anggotanya 
mengenai konsep restorative justice, bahwa konsep tersebut tidak hanya 
harus diberlakukan terhadap anak, melainkan juga harus diberlakukan 
terhadap pelaku tindak pidana dewasa  

3. Kejaksaan:  
a. Kejaksaan segera melakukan perbaikan terhadap pedoman penunutan yang 

saat ini berlaku, yang utamanya terkait dengan ketentuan tentang kewajiban 
banding untuk putusan-putusan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan 
Jaksa; 

b. Jaksa melakukan pemilahan dengan berhati-hati dan mengikuti ketentuan 
perundang-undangan kasus yang wajib dikenai penahanan dan tidak dengan 
menilai kondisi perkara serta kondisi dari terdakwa; 

c. Jaksa melakukan koordinasi dengan Bapas terkait dengan hasil Laporan 
Kemasyarakatan mengenai tersangka dan tindak pidana yang dilakukannya; 

d. Dalam hal pemeriksaan terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan 
narkotika, Jaksa harus dapat menerima hasil pemeriksaan dari tim kedokteran 
non-TAT selama dinilai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengabaikan 
hasil pemeriksaan kesehatan dari non-TAT; 

e. Kejaksaan memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi dengan Bapas terkait 
dengan terpidana bersyarat, agar pembimbingan dapat dilakukan oleh PK 
sebagaimana diamantkan oleh UU;  

f. Kejaksaan membentuk pedoman bagi jaksa untuk menuntut bentuk-bentuk 
hukuman non penjara yang berisi keadaan-keadaan yang dapat 
dipertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman non penjara; 

4. Hakim: 
a. Hakim dalam memeriksa perkara agar tidak hanya berpedoman pada tuntutan 

Jaksa, tetapi dapat menerapkan bentuk pidana lain yang dimungkinkan 
berdasarkan kewenangannya seperti pidana percobaan dan rehabilitasi; 

b. Hakim agar dapat menjalin kerja sama dengan Bapas dalam setiap perkara baik 
anak-anak maupun orang dewasa untuk dapat memberikan hasil Litmas yang 
dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk pidana yang akan 
dijatuhkan. 

5. Mahkamah Agung: 
a. MA harus membangun mekanisme kerja sama dengan Bapas untuk dapat 

memberikan pemberitahuan terpidana yang membutuhkan pembimbingan di 
luar Lapas; 

b. MA membentuk pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana hukuman 
non penjara yang berisi keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam 
suatu perkara;  

c. MA harus dapat menghidupkan kembali peran hakim pengawas dan pengamat 
yang memiliki peran dalam implementasi pidana hukuman non penjara.  

6. Balai Pemasyarakatan: 
a. Bapas sebagai lembaga yang menyediakan Litmas bagi tersangka dan/atau 

terdakwa harus mampu memperbaiki kualitas Litmas agar dapat 
dipertimbangkan dan diperhatikan dengan lebih serius oleh APH;  

b. Bapas sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam hal 
pembimbingan dan supervisi tepidana yang dijatuhi hukuman non penjara 
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harus mampu menjalin kerja sama dengan APH agar dapat dengan lebih 
mudah melakukan koordinasi, khususnya terkait dengan terpidana bersyarat 
yang harus ditempatkan di bawah pengawasan dan pembimbingan; 

c. Bapas harus dapat berperan aktif dan mengambil inisiatif dalam melakukan 
pembimbingan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman non penjara agar 
kepercayaan terhadap hukuman non penjara dapat semakin terbangun di 
dalam masyarakat; 

7. Perumus RKUHP:  
a. Perumus RKUHP agar dapat mengevaluasi kembali jenis-jenis hukuman non 

penjara yang saat ini tersedia dan mulai bersama-sama dengan Pemerintah 
memetakan kebutuhan regulasi yang harus dipersiapkan; 

b. Perumus RKUHP mengevaluasi kembali besaran ancaman pidana di dalam 
RKUHP agar ketentuan hukuman non penjara dapat dipergunakan dengan 
efektif apabila RKUHP disahkan ke depan. 
  

 Dalam jangka menengah: 
1. Pemerintah harus melaksanakan harmonisasi dalam sistem pemidanaan utamanya 

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman non penjara 
seperti KUHP, KUHAP, UU SPPA, UU Narkotika, dan UU lain yang mengandung 
ketentuan mengenai alternative pemidaan non-pemenjaraan; 

2. Pemerintah dan DPR dalam membentuk ketentuan perundang-undangan baru harus 
memperhatikan pola sistem peradilan pidana yang ada dan memastikan ketentuan 
baru tersebut harmonis dengan ketentuan yang sudah ada serta dapat 
diimplementasikan; 

3. Pemerintah dalam hal sedang dalam masa penyusunan UU secara bersamaan harus 
mempersiapkan rancangan PP yang akan melengkapi UU yang akan dibahas, sehingga 
dalam masa transisi setelah UU disahkan proses persiapan pembentukan regulasi 
akan dapat dilaksanakan secepatnya;  

4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan revitalisasi kelembagaan khususnya terkait 
dengan Bapas mengingat kewenangan Bapas yang sangat penting dan besar dalam 
keberhasilan implementasi hukuman non penjara. 

 

 Dalam jangka panjang: 
1. Mendorong adanya perubahan terhadap KUHAP khususnya mengenai ketentuan 

terkait penahanan yang menghambat pelaksanaan hukuman non penjara; 
2. Mendorong masuknya lebih banyak jenis hukuman non penjara sebagaimana 

praktiknya dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil ke dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia  
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LAMPIRAN: Komparasi Hukuman non penjara 
 
 

Bentuk Hukuman non 
penjara dalam Hukum 

Indonesia 

Indonesia Negara lain 

Kerangka Peraturan Saat Ini RKUHP 

Pidana denda  Pidana denda diatur dalam KUHP dan 
beberapa undang-undang sektoral 
lainnya (seperti UU 35/2009 tentang 
Narkotika, UU 31/1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dsb). 

 Ancaman pidana denda dalam KUHP 
dirumuskan secara alternatif untuk 
kategori tindak pidana atau kejahatan, 
sedangkan perumusan secara tunggal 
hanya ditemukan untuk kategori 
pelanggaran. 

 Dalam berbagai undang-undang 
sektoral yang mengadopsi pidana 
denda, perumusannya tidak pernah 
tunggal namun selalu menjadi pilihan 
alternatif dari pidana penjara. 

 Tidak ada ketentuan mengenai jangka 
waktu tertentu mengenai batas waktu 
maksimal pembayaran denda. 

 Tidak dibatasi pihak yang dapat 
membayarkan denda. Sehingga, 
pembayaran denda pada dasarnya 

 Pengaturan pidana denda dalam 
RKUHP berbeda dengan di KUHP, 
khususnya mengenai perumusan 
pidana denda yang dalam RKUHP 
tidak lagi tersebar dalam tiap-tiap 
pasal pidana namun telah 
ditentukan pengelompokkannya 
menurut tujuh kategori yang 
ditetapkan sebagai batasan 
maksimumnya. 

 Batas minimum umum untuk 
pidana denda dalam RKUHP 
ditetapkan paling sedikit 50 ribu 
rupiah dan maksimum kategori 
pidana denda yang teringan 
(kategori I) adalah 1 juta rupiah, 
untuk kategori II adalah 10 juta 
rupiah, untuk kategori III adalah 
50 juta rupiah, untuk kategori IV 
adalah 150 juta rupiah, untuk 
kategori V adalah 500 juta rupiah, 
untuk kategori VI adalah 2 miliar 
rupiah, untuk kategori VII adalah 

Belanda 

 Dalam hukum Belanda, denda sebagai 
hukuman utama diatur dalam Pasal 23 
sampai Pasal 24c KUHP Belanda. Dalam 
sistem peradilan pidana anak, denda juga 
dikenal sebagai salah satu jenis hukuman 
yang diatur dalam Pasal 77l KUHP Belanda. 

 Pengadilan berkewajiban untuk 
mempertimbangkan kemampuan 
terdakwa secara finansial ketika 
menentukan jumlah denda, yakni 
sepanjang jumlah denda tersebut telah 
dianggap patut sebagai hukuman tanpa 
harus mempengaruhi pendapatan dan 
aset terdakwa secara tidak proporsional. 

 Hakim juga dapat menentukan bahwa 
denda dapat dibayarkan secara 
mengangsur. Denda yang dijatuhkan 
minimal harus sebanyak 225 Euro dengan 
jumlah angsuran per bulan minimal 45 
Euro. Dalam putusan pengadilan atau 
dalam perintah hukuman, ketentuan 
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bisa dilakukan oleh siapa saja atas 
nama terdakwa. 

15 miliar rupiah, dan untuk 
kategori VII adalah 50 miliar 
rupiah. 

 Pidana denda hanya dapat 
diberlakukan jika: (a) kejahatan 
yang dilakukan terdakwa tidak 
menimbulkan korban, (b) jika ada 
korban pun, korban tidak 
mempermasalahkan bila 
terdakwa dijatuhi pidana denda, 
atau (c) kejahatan yang dilakukan 
terdakwa tersebut bukan 
merupakan pengulangan Tindak 
Pidana. 

 Hakim dapat menjatuhkan pidana 
denda meskipun dalam 
perumusan pasal tersebut hanya 
disebutkan jenis pidana penjara, 
sepanjang bukan tindak pidana 
harta benda yang diancam pidana 
penjara secara tunggal, yang 
mempunyai sifat merusak 
tatanan dalam masyarakat. Untuk 
tindak pidana ini hakim hanya 
boleh menjatuhkan pidana denda 
bersama-sama dengan pidana 
penjara. 

mengenai pembayaran angsuran 
semacam itu harus disebutkan. 

 Besaran denda yang dapat dijatuhkan 
minimal adalah 3 Euro dan maksimal 
adalah 820.000. Terdapat enam kategori 
tindak pidana dengan jumlah maksimum 
denda yang dapat dijatuhkan. Hakim yang 
akan menentukan besaran jumlah denda 
dari batas tersebut. 

Pidana bersyarat 
(percobaan) 

KUHP 
 

Belanda 
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 Pidana bersyarat atau pidana 
percobaan telah diatur dalam KUHP 
dan dapat diterapkan ketika hakim 
menjatuhkan pidana penjara paling 
lama satu tahun atau pidana kurungan 
(tidak termasuk pidana kurungan 
pengganti) dan memerintahkan agar 
pidana tersebut tidak perlu dijalankan 
dengan memberikan syarat-syarat 
tertentu. 

 Pidana percobaan hanya dapat 
diberikan apabila hakim merasa dapat 
diadakan pengawasan yang cukup 
untuk dipenuhinya syarat umum 
(yaitu terpidana tidak akan melakukan 
tindak pidana) dan syarat-syarat 
khusus (antara lain terpidana dalam 
waktu tertentu, yang lebih pendek 
daripada masa percobaannya, harus 
mengganti segala atau sebagian 
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana yang ia lakukan) 

 Jangka waktu pelaksanaan pidana 
bersyarat, menurut Pasal 14b ayat (1) 
KUHP bagi kejahatan dan pelanggaran 
dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, 
dan 536 KUHP paling lama tiga tahun 
dan bagi pelanggaran lainnya paling 
lama dua tahun. 

 Pidana pengawasan dalam pidana 
pokok di RKUHP merupakan 
bentuk pengalihan status pidana 
bersyarat yang dalam KUHP lebih 
condong dipahami sebagai cara 
pemidanaan kemudian dalam 
RKUHP menjadi dipertegas 
statusnya sebagai salah satu jenis 
pidana. 

 Konsep pidana pengawasan 
dalam RKUHP kurang lebih sama 
dengan pidana bersyarat versi 
KUHP, yaitu terdapat syarat 
umum dan syarat khusus yang 
menyertainya. Syarat umum 
pidana pengawasan yaitu 
terpidana tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi, sedangkan 
syarat khususnya ada dua hal, 
yaitu: (a) terpidana dalam waktu 
tertentu yang lebih pendek dari 
masa pidana pengawasan harus 
mengganti seluruh atau sebagian 
kerugian yang timbul akibat 
tindak pidana yang dilakukan 
dan/atau (b) terpidana harus 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu tanpa mengurangi 

 Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam 
hal pidana penjara dijatuhkan kurang dari 
2 tahun. 

 Terhadap terpidana bersyarat, diwajibkan 
untuk memenuhi syarat umum yakni tidak 
melakukan perbuatan pidana sebelum 
masa percobaan berakhir dan bagi 
terpidana yang diperintahkan untuk tidak 
menjalankan sebagian dari masa hukuman 
syarat umum lain yang harus dipenuhi 
adalah kesediaan untuk memberikan cap 
fingerprint untuk keperluan kelengkapan 
identitas atau bersedia menyediakan 
dokumen identitas serta mematuhi segala 
bentuk pengawasan dalam menjalani 
masa percobaan. 

 Terhadap seluruh pemenuhan segala 
persyaratan yang ditimpakan terhadap 
terpidana, yang berwenang untuk 
bertanggung jawab adalah kejaksaan. 

 Pengadilan dapat menunjuk sebuah 
instansi pengawas yang dibentuk melalui 
Government Decree untuk memastikan 
pemenuhan syarat-syarat dan membantu 
serta mendukung terdakwa dalam 
memenuhi syarat-syarat tersebut. 

 
Republik Ceko 
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 Pengawasan terhadap terpidana yang 
dijatuhi pidana bersyarat  merupakan 
kewenangan hakim pengawas dan 
pengamat. Apabila dirasa perlu, hakim 
juga dapat mengubah syarat-syarat 
khusus atau lamanya waktu berlaku 
syarat-syarat khusus dalam masa 
percobaan berdasarkan hasil 
pengawasan dan pengamatan. 

kemerdekaan beragama dan 
kemerdekaan berpolitik. 

 Dalam RKUHP, pidana 
pengawasan dijatuhkan hakim 
dalam mengadili terdakwa yang 
melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. Dalam 
KUHP, syarat penjatuhan pidana 
bersyarat adalah dalam putusan 
yang menjatuhkan pidana 
penjara, asal lamanya tidak lebih 
dari satu tahun atau sehubungan 
dengan pidana kurungan, dengan 
ketentuan tidak termasuk pidana 
kurungan pengganti denda atau 
dalam hal menyangkut pidana 
denda dengan batasan bahwa 
hakim harus yakin bahwa 
pembayaran denda betul-betul 
akan dirasakan berat oleh 
terdakwa. 

 Dalam RKUHP disebutkan secara 
eksplisit bahwa fungsi 
pengawasan berada pada 
kewenangan Jaksa sedangkan 
fungsi pembimbingan dilakukan 
oleh pembimbing 
kemasyarakatan. Hal ini juga 

 Meskipun namanya bukan pidana 
bersyarat, namun Republik Ceko 
memiliki hukuman non penjara  
dengan bentuk penangguhan pidana 
(suspended sentence), yangh hamper 
mirip dengan pidana bersyarat. 

 Pengadilan dapat memberikan 
suspended sentence dengan beberapa 
ketentuan, yaitu: 1) Jangka waktu 
penahanan secara keseluruhan tidak 
melebihi tiga tahun; 2) Dipercaya 
bahwa tujuan akhir dari penghukuman 
akan dapat dicapai tanpa harus 
menjalani seluruh masa tahanan 
(dengan berbagai pertimbangan 
seperti kehidupan sebelumnya dari 
pelaku, keadaan kasus, dsb); 3) 
Pengadilan akan mengatur masa 
percobaan (probationary period) 
terhadap orang tersebut antara satu 
sampai dengan lima tahun; dan 4) 
Pemberian suspended sentence terkait 
masa tahanan tidak berlaku terhadap 
hukuman lainnya yang dijatuhkan 
terhadap pelaku. 

 Terpidana yang menerima suspended 
sentence wajib mendapatkan 
pengawasan dengan petugas 
probation and mediation service, 
diberikan suatu batasan atau 

UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU SPPA) 
 

 Konsep pidana bersyarat yang diatur 
dalam UU SPPA sebenarnya masih 
sama dengan konsep pidana bersyarat 
yang dikenal dalam KUHP, yaitu 
adanya perintah hakim kepada 
terdakwa untuk tidak menjalankan 
pidana penjara yang dijatuhkan 
kepadanya sepanjang ia dapat 
memenuhi syarat-syarat tertentu. 

 Perbedaannya antara KUHP dan UU 
SPPA adalah dalam menentukan 
lamanya hukuman penjara yang 
menjadi kriteria penjatuhan pidana 
bersyarat. Sebagai syarat formil, KUHP 
membatasi penjatuhan pidana 
bersyarat hanya jika hakim 
menghukum terdakwa dengan 
maksimal satu tahun penjara. 
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Sedangkan dalam UU SPPA, 
penjatuhan pidana bersyarat dapat 
diterapkan kepada terdakwa yang 
diajatuhi hukuman penjara maksimal 
sampai dua tahun. 

 Dalam UU SPPA juga diatur syarat 
umum dan syarat khusus  untuk 
menjatuhkan jenis pidana ini pada 
pelaku anak. Syarat umum yaitu 
apabila pelaku anak tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana dengan syarat, 
sedangkan yang dimaksud syarat 
khusus adalah ketika hakim 
memerintahkan untuk melakukan 
atau tidak melakukan hal tertentu 
yang ditetapkan dalam putusannya 
namun dengan tetap memperhatikan 
kebebasan pelaku anak. 

 Jangka waktu pelaksanaan pidana 
bersyarat dapat berlangsung hingga 
maksimal tiga tahun. 

 Berbeda dengan KUHP, UU SPPA telah 
secara jelas menerangkan bahwa 
selama masa percobaan, Penuntut 
Umum adalah pihak yang bertanggung 
jawab untuk melakukan pengawasan, 
sedangkan Pembimbing 
Kemasyarakatan bertanggung jawab 
untuk melakukan pembimbingan agar 

sama dengan konsep yang 
dibangun dalam UU SPPA. 

 Pidana pengawasan dalam RKUHP 
dijatuhkan paling lama tiga tahun, 
sedangkan masa percobaan 
dalam pidana bersyarat 
ditentukan selama tiga tahun bagi 
kejahatan dan pelanggaran yang 
tersebut dalam Pasal-pasal 492, 
504, 506 dan 536 KUHP dan 
pelanggaran lainnya dua tahun. 

kewajiban tertentu (appropriate 
restrictions or obligations), atau 
tindakan pengawasan dan 
pembatasan secara bersamaan. 

 
 
Irlandia Utara 

 Dalam hal Pengadilan menilai seorang 
terdakwa yang terbukti melakukan tindak 
pidana dapat dijatuhi pidana percobaan 
dengan mempertimbangkan bahwa 
pidana percobaan tersebut akan 
membantu terdakwa untuk menjalani 
rehabilitasi dan menjaga masyarakat dari 
bahaya yang ditimbulkan olehnya dan 
mencegah kemungkinan terdakwa 
melakukan tindak pidana lebih lanjut. 

 Pidana percobaan adalah perintah yang 
mengharuskan terpidana untuk berada di 
bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan 
(probation officer) selama waktu tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan, yang lamanya tidak 
kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 3 
tahun. 

 Pidana percobaan dijatuhkan kepada 
seorang yang berusia 10 tahun atau lebih, 
dan tidak boleh dijatuhkan tanpa 
persetujuan ketika orang tersebut sudah 
mencapai usia 14 tahun ke atas. Namun,  
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Anak menempati persyaratan yang 
telah ditetapkan. 

 Dalam UU SPPA, terdapat tiga bentuk 
pidana bersyarat yang termasuk 
sebagai alternatif hukuman non 
penjara yakni pidana pelayanan 
masyarakat, pidana pengawasan, dan 
pidana pembinaan di luar lembaga. 

apabila terdakwa sebelumnya pernah 
dijatuhi penangguhan pidana, maka 
pidana percobaan ini tidak dapat 
dijatuhkan kembali. 

 Terpidana percobaan berkewajiban untuk 
terus berhubungan dengan Pembimbing 
Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk 
mengawasinya dan wajib pula 
memberitahukan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan adanya perubahan 
alamat tempat tinggal. 

 Pengawasan pidana percobaan dilakukan 
oleh Probation, yang merupakan lembaga 
negara non departemen. Probation Board 
pada dasarnya memiliki kewenangan 
untuk menilai terpidana dan menyiapkan 
laporan untuk Pengadilan, mengawasi 
pelaksanaan perintah pengadilan dalam 
masyarakat, memberikan pelayanan dan 
intervensi terhadap narapidana, dsb. 

 
 
Australia 

 Sebenarnya, probation tidak diatur 
dan diakui secara tegas dalam undang-
undang. Namun, pengadilan dapat 
memerintahkan agar pelaku tidak 
menjalani hukuman jika 
memperlihatkan perilaku yang baik, 
dengan ketentuan bahwa pelaku akan 
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diawasi oleh Probation Service dan 
Parole Service 

 Pengadilan memiliki wewenang untuk 
memberikan syarat-syarat khusus 
selain syarat yang menyatakan pelaku 
harus berkelakuan baik. Jika terdapat 
syarat yang dilanggar, pelaku dapat 
dibawa ke persidangan untuk dijatuhi 
hukuman untuk kejahatan awal yang 
ia lakukan. 

Pidana pelatihan kerja  Pidana pelatihan kerja di Indonesia 
hanya dikenal pada UU SPPA. 

 Selain berdiri sendiri sebagai hukuman 
pokok, pidana pelatihan kerja 
merupakan pidana pengganti denda 
dalam hal rumusan pasal pidana yang 
diancamkan kepada anak bersifat 
kumulatif berupa penjara dan denda. 

 Pelaku anak akan ditempatkan pada 
suatu lembaga yang menyediakan 
pelatihan kerja yang sesuai dengan 
usia pelaku anak yang dijatuhi 
hukuman.  

 Tenggang waktu pelaksanaan 
pelatihan kerja dapat berkisar antara 
minimal tiga bulan hingga maksimal 
lama satu tahun 

- - 

Pidana pembinaan dalam 
lembaga 

 Dalam hal keadaan dan perbuatan 
anak tidak membahayakan 
masyarakat, Pasal 80 ayat (2) UU SPPA 

- Irlandia Utara 

 Irlandia Utara mengenal hukuman non 
penjara khusus untuk anak dalam bentuk 
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mengamanatkan agar pidana 
pembinaan di dalam lembaga dapat 
dipilih sebagai hukuman non penjara 
terhadap anak. 

 Jenis pidana ini dapat dilakukan di 
empat pelatihan kerja atau lembaga 
pembinaan yang diselenggarakan baik 
oleh pemerintah maupun swasta.  

 Pembinaan tersebut dapat diterapkan 
antara 3 bulan hingga 24 bulan. 

 Pembebasan bersyarat juga berlaku 
untuk jenis pidana ini, yakni ketika 
anak dinilai berkelakuan baik dan 
telah menjalani ½ atau setengah dari 
lamanya pembinaan di dalam lembaga 
yang tidak kurang dari tiga bulan 

perintah untuk hadir secara rutin di 
lembaga tertentu (attendance centre 
order). 

 Perintah untuk hadir secara rutin di 
lembaga tertentu ditentukan selama 12 
hingga 24 jam selama beberapa bulan. 
Lembaga yang ditunjuk biasanya 
merupakan Youth Justice Agency local 
office, yang mana selama di lembaga 
tersebut, anak akan mengikuti sesi untuk 
memperbaiki perilakunya.  

 Namun, pelaksanaan perintah ini tidak 
boleh mengganggu sekolah atau pekerjaan 
anak. 

Tindakan tertentu  Dalam UU SPPA, penuntut umum 
dalam tuntutannya dapat meminta 
hakim untuk memberikan satu atau 
beberapa bentuk tindakan kepada 
anak jika anak tersebut hanya 
diancam dengan pidana penjara 
maksimal 7 tahun, antara lain: (a) 
pengembalian kepada orang tua/wali, 
(b) penyerahan kepada seseorang, (c) 
perawatan di rumah sakit jiwa, (d) 
perawatan di LPKS, (e) kewajiban 
mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pelatihan yang diadakan 
oleh pemerintah atau badan swasta, 

- Irlandia Utara 

 Irlandia Utara mengenal beberapa 
hukuman non penjara khusus untuk anak, 
beberapa diantaranya adalah perintah 
untuk melakukan reparasi kepada korban, 
perintah untuk menjalankan kegiatan di 
dalam masyarakat, serta perintah untuk 
mengikuti konferensi untuk anak muda. 

 Perintah reparasi terhadap korban tidak 
hanya terbatas dilakukan terhadap korban 
langsung, namun juga dapat ditujukan 
kepada masyarakat. Youth Justice Agency 
akan membantu anak untuk melaksanakan 
perintah ini, dan perintah ini akan 
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(f) pencabutan surat izin mengemudi, 
dan (g) perbaikan akibat tindak pidana 
misalnya dengan memperbaiki 
kerusakan yang disebabkan oleh 
tindak pidananya dan memulihkan 
keadaan sesuai dengan sebelum 
terjadinya tindak pidana. 

 Untuk jangka waktu pemberian 
tindakan, UU SPPA menentukan 
maksimal 1 tahun hanya bagi bentuk-
bentuk tindakan berikut: perawatan di 
LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan 
formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan 
swasta, dan pencabutan surat izin 
mengemudi. Sementara untuk 
bentuk-bentuk tindakan yang lainnya, 
UU SPPA tidak memberikan batasan 
waktu yang spesifik untuk berapa 
lama tindakan tersebut dapat 
diberikan 

dijalankan dengan melaksanakan aktivitas 
seperti terlibat dalam program untuk 
membenahi perilaku atau membantu 
orang lain melalui kegiatan amal. 

 Sedangkan perintah untuk mengikuti 
konferensi anak muda diharapkan dapat 
membantu anak untuk memahami apa 
yang telah mereka perbuat dan bagaimana 
memperbaiki kerusakan yang disebabkan 
kepada korban. Untuk dapat dijatuhi 
putusan ini, anak harus mengakui 
kesalahannya terlebih dahulu 

Rehabilitasi  Berdasarkan  UU 35/2009 tentang 
Narkotika, terdapat 2 bentuk hukuman 
non penjara yaitu rehabilitasi. Proses 
rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. 

 Rehabilitasi medis merupakan suatu 
proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu 

 Republik Ceko 

 Dalam sistem hukum negara Republik 
Ceko, dikenal adanya protective therapy 
sebagai salah satu bentuk hukuman non 
penjara. 

 Protective therapy merupakan kewajiban 
yang dikenakan terhadap seseorang untuk 
menjalani terapi pengobatan atas perintah 
dari professional dari institusi 
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dari ketergantungan narkotika dengan 
cara memulihkan dan/atau 
mengembangkan kemampuan fisik, 
mental, dan sosial penderita yang 
bersangkutan.  

 Rehabilitasi medis dapat dilakukan di 
rumah sakit ataupun di lembaga 
rehabilitasi tertentu yang 
diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah (misalnya Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika dan 
Pemerintah Daerah) atau oleh 
masyarakat sesuai dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial 
yang telah ditunjuk dan disetujui oleh 
Menteri.  

 Sedangkan rehabilitasi sosial 
merupakan suatu proses kegiatan 
pemulihan secara terpadu baik fisik, 
mental maupun sosial dengan cara 
pendekatan keagamaan, tradisional, 
dan pendekatan alternatif lainnya. 
Rehabilitasi sosial dapat 
diselenggarakan baik oleh pemerintah 
maupun oleh masyarakat yang telah 
ditunjuk dan disetujui oleh Menteri. 

 Dalam UU Narkotika dinyatakan bahwa 
seorang pecandu narkoba, baik yang 
belum cukup umur (di bawah 18 tahun) 

kesehatan/pengobatan untuk waktu yang 
tidak ditentukan. Orang yang dijatuhi 
kewajiban ini tetap bebas/tidak ditahan. 

 Protective therapy dapat dijatuhkan 
apabila pelaku saat melakukan tindak 
pidana dalam keadaan yang mendekati 
gila (tidak waras) dan berbahaya apabila 
orang tersebut masih berkeliaran.  

 Namun, perlu dicatat bahwa apabila 
pelaku menggunakan zat adiktif secara 
berlebihan dan melakukan tindak pidana 
atas pengaruh dari zat tersebut maka 
pengadilan tidak dapat memberikan 
protective therapy. 

 Pengadilan dapat memberikan tindakan 
pengawasan kepada penerima protective 
therapy, yaitu berupa pertemuan secara 
rutin antara penerima protective therapy 
dengan petugas probation and mediation 
service. Tujuan dari pengawasan adalah 
untuk memonitor perilaku penerima 
protective therapy, melindungi 
masyarakat, serta sekaligus mengurangi 
prosentase kemungkinan untuk 
melakukan tindakan kejahatan yang sama 
kembali. 

 Dalam masa pengawasan, penerima 
protective therapy wajib untuk: a) 
Kooperatif dengan petugas probation yang 
terkait; b) Hadir pada waktu pengawasan 
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maupun yang sudah cukup umur wajib 
melaporkan diri kepada pusat 
kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 
oleh Pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan 
melalui kedua jenis rehabilitasi tersebut 

yang telah ditentukan; c) 
Menginformasikan petugas probation 
terkait alamat, pekerjaan, larangan atau 
kewajiban tertentu yang diberikan oleh 
pengadilan dan informasi lainnya yang 
penting untuk diketahui oleh petugas; dan 
d) Mengijinkan petugas probation untuk 
memasuki tempat tinggalnya pada saat 
penerima protective therapy sedang tidak 
berada di tempat tinggalnya. 

 

Pidana kerja sosial atau 
pelayanan masyarakat 

Tidak diatur dalam kerangka regulasi saat 
ini 

 Penjelasan Pasal 95 ayat (1) 
menyatakan bahwa pidana kerja 
sosial dapat diterapkan sebagai 
alternatif pidana penjara jangka 
pendek dan denda yang ringan. 
Pidana kerja sosial tidak boleh 
mengandung hal-hal yang bersifat 
komersial dan terpidana yang 
menjalani pidana kerja sosial ini 
juga tidak akan memperoleh 
upah. 

 Syarat formil penjatuhan pidana 
kerja sosial, yaitu: (a) tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa 
diancam dengan pidana penjara 
di bawah lima tahun dan (b) 
hakim menjatuhkan pidana 
penjara tidak lebih dari enam 

Belanda 

 Pada prinsipnya pelayanan masyarakat 
tidak dapat diberikan kepada pelaku 
kejahatan serius yaitu setiap kejahatan 
yang diancam dengan pidana penjara 
selama 6 tahun atau lebih, kejahatan 
yang menyerang integritas fisik dari 
korban, pelaku dari tindak pidana berupa 
penganiayaan berat, pornografi anak, 
dan kejahatan seksual terhadap anak 

 Dalam kasus-kasus kejahatan yang 
mempunyai dampak terhadap fisik atau 
psikologis secara serius bagi korban dan 
residivis yang mengulang kembali 
kejahatan serupa dalam waktu 5 tahun 
dan sebelumnya telah dijatuhi perintah 
pelayanan masyarakat, selain dihukum 
dengan, terpidana juga akan tetap 
menerima hukuman penjara. 
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bulan atau pidana denda tidak 
lebih dari Kategori I. 

 Pidana kerja sosial dapat 
dijatuhkan untuk jangka waktu 
paling singkat delapan jam dan 
paling lama 240 jam. Pelaksanaan 
pidana kerja sosial dapat diangsur 
selama maksimal enam bulan 
dengan memperhatikan kegiatan 
terpidana dalam menjalankan 
mata pencahariannya dan/atau 
kegiatan lain yang bermanfaat. 

 Sebelum menjatuhkan pidana 
kerja sosial, hakim wajib 
mempertimbangkan hal-hal dari 
diri terdakwa seperti pengakuan 
terdakwa terhadap tindak pidana 
yang dilakukan, kemampuan kerja 
terdakwa, persetujuannya untuk 
melakukan kerja sosial, riwayat 
sosial terdakwa,  pelindungan 
keselamatan kerja, keyakinan 
agama dan politik terdakwa serta 
kemampuannya membayar 
pidana denda.   

 Dalam sistem peradilan pidana remaja 
(juvenile justice system), perintah 
pelayanan masyarakat juga dapat 
melingkupi pemberian hukuman yang 
bersifat mendidik. Dalam hal ini, 
narapidana remaja akan mengikuti kelas-
kelas pelatihan untuk mengatasi masalah 
mendasar yang dihadapinya, misalnya 
masalah kecanduan atau masalah-
masalah terkait perilaku 

 Pengadilan dapat memberikan perintah 
untuk melaksanakan pelayanan 
masyarakat selama maksimum 240 jam 
untuk tindak pidana dan maksimum 480 
jam untuk hukuman yang bersifat 
mendidik (educational sentences). 

 Tanggung jawab untuk pelaksanaan 
setiap pelayanan masyarakat berada 
dalam wewenang Kejaksaan. Badan 
pelaksana yang dalam hal ini diampu oleh 
badan pemasyarakatan (untuk 
narapidana dewasa) dan badan 
perlindungan anak (untuk narapidana 
anak). 

 Dalam hal jaksa menilai terpidana gagal 
menjalankan hukuman sesuai yang 
diperintahkan, jaksa dapat mengganti 
hukuman tersebut dengan hukuman 
penjara minimal satu hari dan maksimal 
4 bulan. Namun, terpidana dapat 
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mengajukan keberatannya pada hakim 
untuk meninjau ulang apakah alasan 
penggantian hukuman tersebut sah. 
 
 
Ceko 

 Pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman 
community work memiliki kewajiban 
untuk melakukan kegiatan pelayanan 
masyarakat, seperti membersihkan dan 
merawat gedung publik dan jalanan, dan 
pekerjaan lainnya yang memberikan 
keuntungan terhadap masyarakat, 
negara, institusi publik lainnya yang 
berhubungan dengan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan, kebudayaan, 
kesehatan, lingkungan, keagamaan, dsb. 

 Pengadilan dapat memberikan 
community work kepada pelaku 
kejahatan dalam jangka waktu 50 hingga 
300 waktu kerja.  

 Pengadilan dapat menjatuhkan 
community work sebagai hukuman 
tunggal apabila dianggap penjatuhan 
hukuman lainnya tidak diperlukan untuk 
mencapai tujuan dari penghukuman itu 
sendiri 

 Selama masa community work, 
pengadilan juga dapat memberikan 
pembatasan dan kewajiban tertentu 
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serta memerintahkan pelaku untuk 
mengganti rugi atas tindakan yang 
dilakukannya dengan tujuan untuk 
mengenalkan ketertiban dalam hidup 
pelaku yang bersangkutan.  

 Terkait dengan batasan atau kewajiban, 
tidak ada peraturan yang mengatur 
batasan atau kewajiban tertentu yang 
dapat diberikan terhadap penerima 
community work, maka hal ini 
merupakan diskresi hakim untuk 
memberikannya apabila memang 
dianggap perlu. 
 
 
Irlandia 

 Pelayanan masyarakat dapat dijatuhkan 
kepada terdakwa yang usianya 16 tahun 
ke atas dan dijatuhi pidana penjara 
maksimal 12 bulan. 

 Pelayanan masyarakat merupakan 
perintah untuk melakukan pekerjaan 
tanpa renumerasi, yang lamanya sesuai 
dengan perintah pengadilan namun tidak 
kurang dari 40 jam dan tidak lebih dari 
240 jam. 

 Pengadilan harus memenuhi beberapa 
syarat untuk dapat menjatuhkan pidana 
pelayanan masyarakat, yakni pengadilan 
telah mempertimbangkan keadaan 
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pelaku, laporan pemeriksaan yang dibuat 
oleh probation officer, serta mendengar 
pendapat probation officer yang mana 
harus menyatakan bahwa pelaku sesuai 
dan memungkinkan untuk dijatuhi 
pidana pelayanan masyarakat. 

 Kewenangan untuk melaksanakan 
pengawasan dalam pelaksanaan 
pelayanan masyarakat ini berada di 
tangan probation service di setiap 
yurisdiksi pengadilan. Probation service 
bertanggung jawab untuk melakukan 
pengawasan terhadap pemenuhan 
kewajiban terpidana untuk 
melaksanakan pelayanan masyarakat, 
penilaian terhadap kesesuaian pelayanan 
masyarakat yang diberikan kepada 
terpidana, serta pelaporan apabila 
terpidana tidak memenuhi kewajibannya 
kepada pengadilan. 

 
 
Irlandia Utara 

 Hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa 
yang berusia 16 tahun atau lebih yang 
terbukti melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara. 

 Pelayanan masyarakat merupakan bentuk 
pidana dimana terpidana diperintahkan 
untuk bekerja tanpa menerima 
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pembayaran, yang ditetapkan waktunya di 
dalam putusan namun tidak boleh kurang 
dari 40 jam dan lebih dari 240 jam dan 
wajib diselesaikan dalam waktu 1 tahun. 

 Putusan pelayanan masyarakat hanya 
dapat dijatuhkan apabila terdakwa 
menyetujuinya dan Pengadilan telah 
mempertimbangkan setelah meminta 
keterangan (jika dibutuhkan) dari balai 
pemasyarakatan (probation officer) bahwa 
terdakwa pantas untuk melaksanakan 
pelayanan masyarakat 

 Pelayanan masyarakat harus mulai 
dilaksanakan 12 bulan setelah putusan 
dijatuhkan. Instruksi pelayanan 
masyarakat yang diberikan oleh petugas 
yang berwenang dapat berupa apapun 
sepanjang dapat dilaksanakan, namun 
harus diperhatikan agar tidak 
bertentangan dengan agama dari 
terpidana, dan waktunya tidak 
bertabrakan dengan waktu terpidana 
bekerja atau bersekolah atau kegiatan 
pendidikan lainnya. 

Pidana angsuran -  Bilamana hakim menjatuhkan 
pidana penjara maksimal satu 
tahun, terdakwa dapat 
mengajukan permohonan kepada 
hakim agar pelaksanaan pidana 
penjara  yang dijatuhkan 

- 
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kepadanya tersebut dapat 
diakukan dengan cara 
mengangsur. 

 Pilihan untuk mengangsur pidana 
penjara tersebut hanya 
diperuntukkan bagi terdakwa 
yang diancam dengan penjara 
lima tahun atau kurang dan hanya 
dapat diberikan setelah hakim 
mempertimbangkan adanya 
kondisi yang sangat gawat atau 
menimbulkan akibat lain yang 
sangat mengkhawatirkan apabila 
terdakwa menjalani pidana secara 
berturut-turut (misalnya 
menyangkut keluarga, 
kesehatan/medis, 
pekerjaan/profesi). 

 Pelaksanaan pidana mengangsur 
dapat dilaksanakan paling lama 2 
Hari dalam 1 minggu atau 10 Hari 
dalam sebulan dengan ketentuan 
jumlah atau lama mengangsur 
tidak melebihi 3 tahun. 
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