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pelaku tindak 

pidana korupsi 
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Tahun pertama melalui penelitian yang didanai oleh fakultas, ditargetkan 

adanya draft pengayaan bahan ajar dan draft atau submit jurnal nasional. 

Tahun ke-2 dengan mengajukan penelitian ini ke Dikti, ditargetkan model 

sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan legal audit terhadap 

sistem pemidanaan yang diatur di dalam KUHP, Undang-undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan. Luaran 

Tambahan berupa submit jurnal nasional atau internasional.  

Tahun Ke-3 dengan mengajukan penelitian ini ke Dikti, ditargertkan Naskah 

Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Sanksi Kerja Sosial. Luaran tambahan 

berupa submit atau accepted jurnal nasional atau internasional dan Mou dengan 

instansi Kanwil Kumham. 

9.  Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50  

kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinil yang mendukung 

pengembangan iptek. 

Penggunaan sanksi pidana penjara dan penerapan sanksi pidana penjara terhadap 

pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi telah memberikan kontribusi 

besar kepada permasalahan semakin bertambah beban negara, baik dari segi biaya 

maupun yang lainnya, dan sangat dimungkinkan berimbas pada krisis terwujudnya 

tujuan pemidanaan serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

padahal para pelaku korupsi umumnya memiliki karakteristik khusus dibandingkan 

dengan para pelaku kejahatan konvensional lainnya, sehingga adalah menjadi 

kebutuhan mendasar penelitian untuk menunjukan perlunya optimalisasi pidana 

kerja sosial sebagai upaya pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana 
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tindak pidana korupsi di Indonesia, serta berkontribusi mendasar terhadap bidang 

hukum pidana, pidana korupsi, dan ekonomi nasional. 

  
10 Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah 

internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak 

terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 

 

Berikut adalah beberapa jurnal nasional yang menjadi sasaran tim peneliti 

mempublikasikan hasil penelitian, yaitu: Jurnal Sampurasun 
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.  
Rencana luaran HKI, Buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, 

tahun rencana perolehan dan penyelesaiannya. 

1. Penelitian Internal Fakultas Hukum: 
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1) Jurnal (draft atau submit jurnal nasional) 

2) Draft Pengayaan Bahan Ajar Tindak Pidana Korupsi 

2. Penelitian Hibah Dikti: 

a. Tahun ke 2: 

1) Buku: Urgensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Upaya Pengurangan Beban 

Negara Dalam Pembinaan Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia 

2) Model sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi.  

3) Legal audit terhadap sistem pemidanaan yang diatur di dalam KUHP, 

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

undang Lembaga Pemasyarakatan.  

4) Jurnal (submit jurnal nasional atau internasional).  

b. Tahun ke 3: 

1) Buku Adopsi Model Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi. 

2) Naskah Akademik  

3) Draft Rancangan Peraturan Sanksi Kerja Sosial.  

4) Jurnal: (submit atau accepted jurnal nasional atau internasional)  

5) MoU dengan instansi Kanwil Kumham. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan pengunaan sanksi pidana perampasan 

kemerdekaan dihampir semua jenis tindak pidana termasuk diterapkan juga kepada pelaku tindak 

pidana korupsi. Keadaan ini berpeluang besar semakin memperparah keadaan pembinaan pelaku 

tindak pidana. Mengingat sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan saat ini kondisi lembaga 

pemasyarakatan sudah tidak lagi mampu menampung para terpidana. Di sisi lain penggunaan 

pidana perampasan kemerdekaan ini juga berdampak pada meningkatnya beban negara dalam 

membiayai pembinaan dan kebutuhan para terpidana selama berada di dalam lembaga 

pemasyarakatan. Hal ini tentu sudah tidak lagi relevan dengan tujuan pemidanaan, perkembangan 

kebutuhan pelaku, masyarakat dan negara. 

Tujuan penelitian ini ingin menemukan urgensi dari optimalisasi pidana kerja sosial 

sebagai upaya pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di 

Indonesia dan konsep pemidanaan yang berbasis pada local wisdom Indonesia. Oleh karena itu 

perlu menganalisis dan mengkaji urgensi dari optimalisasi pidana kerja sosial sebagai upaya 

pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia serta 

mengidentifikasi konsep pemidanaan yang berbasis pada local wisdom Indonesia karena diyakini 

bahwa pemidanaan yang berbasis pada local wisdom mampu untuk mewujudkan tujuan 

pemidanaan, serta mampu menekan beban negara dalam membiayai pembinaan terpidana. 

Harapannya dengan ada kajian ini bisa menjadi pemantik sebuah perubahan progresif terhadap 

pembinaan para terpidana (dimulai dari terpidana korupsi), dan berkurangnya beban negara dalam 

pembinaan terpidana, mengoptimalkan para terpidana yang memiliki kompentensi/keahlian 

tertentu, memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan manfaat bagi pelaku, masyarakat dan 

negara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan 

pendekatan yuridis normatif kalitatif. Yuridis normatif, dikarenakan di dalam penelitian ini 

dilakukan kajian dogmatis, yaitu kajian terhadap ketentuan atau peraturan tindak pidana korupsi 

yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan 

sistem komulatif dan stelsel pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus, selain sanksi 

tambahan. Yuridis kualitatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas melalui sinkronisasi dan 

harmonisasi horizontal dan vertikal. Kajian dalam penelitian ini bersifat multi aspek hukum dan 

multidisiplin meliputi hukum pidana, hukum penitensier, hukum acara dan Ilmu Perundang-

Undangan. Penelitian ini direncanakan dilakukan dalam dua tahun.  

Luaran yang ditargetkan  dari penelitian tahun ke-1 berupa draft pengayaan bahan ajar. 

Luaran Tambahan berupa draft atau submit jurnal nasional. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) di 

tahun ke-1 berkisar 3 dengan melihat produk yang dihasilkan. Luaran yang ditargetkan dari 

penelitian tahun ke-2 berupa model sanksi kerja sosial terhadap terpidana tindak pidana korupsi, 

dan legal audit terhadap sistem pemidanaan yang diatur di dalam KUHP, Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan serta 

submit jurnal nasional atau internasional. TKT tahun ke-2 berkisar 4 atau 5 dengan melihat pada 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. 
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aplikasi penerapan model dalam produk luaran. Luaran yang ditargetkan dari penelitian tahun 

ke-3 berupa Naskah Akademik, Draft Rancangan Peraturan Sanksi Kerja Sosial serta MoU dengan 

Kanwil Kumham. TKT tahun ke-3 berkisar 5 atau 6 dengan melihat pada aplikasi penerapan model 

dalam produk luaran. 

 

 

 

Sanksi Pidana Kerja Sosial, Korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema 
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PRAKATA 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamualaikum Wa Rahmatullah wa Barakatuh 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya memberikan 

kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hingga terselesaikannya laporan kemajuan ini. 

Keinginan peneliti untuk dapat mengkaji urgensi optimalisasi pidana kerja sosial sebagai upaya 

pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia didasari 

atas beberapa efek negative yang ditimbulkan dari penggunaan pidana penjara, diantaranya tidak 

tercapainya tujuan pemidanaan, menngkatnya angka kejahatan serta meningkatnya anggaran biaya 

negara untuk pembinaan dan biaya hidup terpidana. 

 

Dengan dilakukannnya penelitian ini diharapkan membuka pemahaman bahwa sudah saatnya 

untu memulai optimalisasi pidana kerja social, khususnya dimulai dari tindak pidana korupsi.  

Penelitian ini telah terselesaikan dan tersajikannya dalam bentuk laporan, untuk itu kami 

menyampaikan banyak terima kasih kepada semua fihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian 

penelitian ini.  

 

Pada kesempatan ini dihaturkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr.Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan FH Unpas yang telah memberikan 

motivasi kepada kami untuk melakukan penelitian ini. 

2. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan dan Pusat Pengembangn Ilmu Hukum yang telah 

banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian. 

3. Reviewer yang telah membantu peneliti menyempurnakan penelitian ini, melalui masukan atau 

koreksiannya. 

 

Akhir kata, kami berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegakan 

hukum di Indonesia, masyarakat dan negara serta akademisi perguruan tinggi. 

 

Wassalam 

Bandung 20 Desember 2019 

Ketua Peneliti 

 

 

 

 

Dr. R. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.      
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BAB I. PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilatar belakangi temuan awal adanya penggunaan pidana perampasan 

kemerdekaan secara berlebihan, sehingga berdampak pada over kapasitas lembaga 

pemasyarakatan, peningkatan beban negara yang sangat besar dalam pembinaan dan pemenuhan 

kebutuhan para terpidana di dalam lembaga pemastarakatan dan muara akhirnya adalah tidak 

tercapainya tujuan pemianaan. Hal salah satunya disebabkan karena dalam penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penegak hukum dalam hal ini hakim, masih 

menggunakan paradigma lama (dengan orientasi penjeraan). Sebuah paradigma yang tidak lagi 

relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara, sehingga perlu dilakukan 

penyelarasan penerapan sanksi pidana menggunakan paradigma baru yang bersifat responsif 

(berorientasi pada tujuan pemidanaan integral), yaitu penerapan sanksi pidana yang tidak saja 

memberi efek jera bagi pelaku juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara 

(mengoptimalkan pelaku tindak pidana yang memiliki kompentensi/keahlian di bidang-bidang 

tertentu, meringankan beban negara didalam proses pembinaan). Hal ini merupakan tujuan 

pemidanaan yang terintegrasi. 

Tujuan pemidanaan yang terintegrasi saat ini belum dapat diwujudkan secara maksimal. 

Penyebabnya antara lain, karena adanya kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Lembaga 

Pemasyarakatan yang masih didominasi dengan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan dan 

sistem pemidanaan yang bersifat pembalasan semata, padahal sebagaimana diketahui jenis sanksi 

pidana perampasan kemerdekaan dan sistem pemidanaan yang demikian telah banyak ditinggalkan 

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Keberadaan dan penggunaan sanksi pidana 

permpasan kemerdekaan serta sistem pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas berpotensi besar 

melemahkan efektivitas pemidanaan serta menyebabkan membengkaknya beban negara dalam 

membiayai dan membina para terpidana. Yang tentu dapat diperkirakan akan menimbulkan efek 

domino pada melemahnya kualitas pembangunan fisik dan mental terpidana khususnya terpidana 

korupsi setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan ini seluruhnya 

bertentangan dengan local wisdom di Indonesia dan akan berbanding terbalik jika dalam penerapan 

sanksi pidana digunakan jenis sanksi dan sistem pemidanaan yang mengakomodir paradigma 

hukum responsif, salah satunya adalah penggunaan sanksi pidana kerja sosial. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana urgensi optimalisasi pidana kerja sosial sebagai upaya pengurangan beban 

negara dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia?  

2. Bagaimana konsep pemidanaan yang berbasis local wisdom di Indonesia?  

Tujuan Khusus dari penelitian ini (1) dihasilkannya pengayaan bahan ajar Tindak Pidana 

Korupsi; (2) ditemukannya local wisdom yang berhubungan dengan pemidanaan. Tujuan jangka 

panjang dari penelitian ini terbentuknya pengayaan bahan ajar dan Draft atau submit jurnal 

nasional, sebagai bagian dari tahapan menuju ke arah pembaharuan hukum yang progresif 

menjangkau kebutuhan pelaku, masyarakat, negara dan stakeholder secara holistik. 

Urgensi (keutamaan) penelitian didasarkan adanya permasalahan, bahwa produk hukum 

berupa KUHP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang 

Lembaga Pemasyarakatan masih didominasi sanksi perampasan kemerdekaan. Keberadaan 

undang-undang yang demikian notabene akan berpeluang semakin meningkatkan angka penghuni 

lembaga pemasyarakatan, akibatnya akan terus terjadi over kapasitas. Dominasi sanksi 

perampasan kemerdekaan tentu juga akan menambah beban negara dalam melaksanakan 

pembinaan para terpidana. Penelitian ini perlu agar diketahui urgensi dari optimalisasi jenis pidana 

lain di luar pidana perampasan kemerdekaan, serta agar diketahui pemidanaan yang lebih bersifat 

memanusiakan manusia, membina, mengayomi pelaku tindak pidana yang memiliki 

kompentensi/keahlian di bidang-bidang tertentu, meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan 

mental terpidana korupsi, serta dan dapat memberikan efek jangka panjang melindungi (individu, 

masyarakat dan negara). Artinya hasil penelitian ini berkontribusi besar bagi pelaku, masyarakat 

dan negara. 

Penelitian ini menggunakan skema penelitian dasar hibah penelitian kelompok 

Fakultas Hukum Unpas, didasarkan pada produk yang dihasilkan tahun ke-1, berupa draft 

pengayaan bahan ajar dan draft atau submit jurnal nasional. Kemudian berlanjut pada skema 

penelitian terapan, didasarkan pada produk yang dihasilkan pada Tahun ke 2, berupa model sanksi 

kerja sosial terhadap terpidana tindak pidana korupsi, dan legal audit terhadap sistem pemidanaan 

yang diatur di dalam KUHP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

undang Lembaga Pemasyarakatan serta submit jurnal nasional atau internasional. Tahun ke 3 

berupa Naskah Akademik, Draft Rancangan Peraturan Sanksi Kerja Sosial serta MoU dengan 

Kanwil Kumham. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Start of the Art dari penelitian ini di dasarkan pada variabel objek penelitian yaitu Sanksi 

Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tujuan Pemidanaan Terintegrasi, Hak Asasi Manusia, Pancasila, 

Keadilan, Pembaharuan Hukum Pidana. Secara konseptual objek yang diteliti digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta 

jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk 

JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang 

relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang 

terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 
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Teori dan beberapa hasil penelitian yang dirujuk untuk penelitian ini antara lain;  

1. Sanksi Pidana.  

Sanksi pidana selalu mengalami perkembangan, salah satunya dikemukakan dalam 

Kongres ICOPA ke-12 yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk 

memasukkan alternatif pidana penjara dalam KUHP-nya. Hal ini ditindaklanjuti dalam “Tokyo 

Rule”(Wibawa, 2017), yang mengamanatkan sanksi pidana kerja sosial untuk dimasukkan ke 

dalam KUHP setiap Negara, diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari pidana 

perampasan kemerdekaan (Kania, 2015), atau sebagai alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan jangka pendek dan denda, atau bahkan dijadikan sebagai salah satu jenis pidana 
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tambahan (Sugiharto, 2016). Karenanya perlu segera diformulasikan sanksi pidana kerja sosial 

beserta aturan pelaksananya (Suryadi & Firman, 2018). 

2. Tindak Pidana Korupsi.  

Korupsi menurut Andi Hamzah merupakan perbuatan buruk, busuk, bejat, menyimpang 

dari kesucian, dan tidak bermoral (Mahfudh, 2017). Menurut Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan 

melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara.  

Korupsi  merupakan golongan extra-ordinary  crime  karena telah meluluhkan pikiran 

pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan nasional (W. V. Izziyana, 

2016). Karenanya sistem pemberantasannya tidak bisa dilakukan jika hanya dengan 

pendekatan parsial. Penanganan korupsi harus menggunakan pendekatan komprehensif 

bersama-sama penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota-anggota 

masyarakat. 

Terdapat   banyak   bentuk   perilaku menyimpang dalam lingkup korupsi, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  setidaknya yaitu 

merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara, penyuapan (aktif maupun pasif),  

penggelapan dan pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion), pemalsuan, pemborongan, 

leveransir, dan rekanan, gratifikasi, merintangi  dan  menghalang-halangi  penanganan  perkara 

korupsi (Waluyo, 2014).   

3. Tujuan Pemidanaan Terintegrasi.  

Pemidanaan memiliki tujuan. Tiga teori klasik, dari tujuan pemidanaan yaitu: Teori 

Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif (Teori Tujuan), Teori Gabungan. Teori ini disebut 

juga teori retributif. Menurut teori ini diadakan pidana adalah untuk pembalasan. Pemidanaan 

sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan dan penderitaan terhadap orang-

orang yang melakukan kejahatan. 

Penjatuhan pidana dalam teori retributif, menurut Romli Atmasasmita mempunyai 

sandaran pembenaran untuk memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil 
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bagi dirinya, temannya maupun keluarganya (tipe vindicative), memberikan peringatan pada 

pelaku kejahatan dan anggota masyarakat akan keberadaan ganjaran (tipe  fairness), 

menunjukkan adanya kesebandingan antara the grafity of the offence dengan pidana yang 

dijatuhkan (tipe proportionality) (Apriani, 2010). 

Tujuan pemidanaan dalam teori Teori Relatif, berakar dari aliran klasik tentang 

pemidanaan dari Cessare Beccaria yang tujuannya adalah mencegah seseorang tidak 

melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat (Marlina, 2011). 

Terakhir, teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan relatif.  

Ketiga teori pemidanaan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan terus mengalami 

perkembangan (Hikmawati, 2016), harapannya berkembang ke arah integral/integratif yaitu 

adil, membina, melindungi (individu, masyarakat dan negara), menghormati hak dan 

kewajiban dan mengayomi. Salah satu jenis pidana yang dapat memenuhi tujuan pemidanaan 

tersebut adalah pidana atau sanksi kerja sosial, karena sesuai dengan kecenderungan 

internasional yang sedang terjadi, sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia 

(Purwadiyanto, 2015), dan mengayomi narapidana dari pergaulan kelompok kriminal lain yang 

dapat mengakibatkan bertambah jahat, agar dapat hidup layak dikemudian hari, bebas dari 

balas dendam masyarakat atau korban kejahatan, memberikan kesempatan mengembangkan 

sikap positif, keahlian, dan kepercayaan diri, tidak membebankan negara (Leonard, 2016) dan 

secara teoritis, filosofis, yuridis dan empiris selaras dengan sila ke lima Pancasila (W. V. 

Izziyana & Besari, 2017), yang di dalamnya terkandung nilai bekerja keras dalam menjalani 

pemidanaan. Meskipun dalam penerapannya tetap memerlukan syarat-syarat tertentu, seperti 

tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana, dan 

sebagainya (Purwadiyanto, 2015).  

4. Hak Asasi Manusia 

Pengertian HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada 

Pasal 1 ayat (1): “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 
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Setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing yang wajib dihormati dan dilindungi 

walaupun bagi seorang terpidana sekalipun. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995, terdapat beberapa hak-hak asasi bagi narapidana, yaitu: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak; 

e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa; 

f. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya; 

h. Mendapatkan remisi; 

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

j. Mendapatkan pembebasan bersayarat; 

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

l. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perturang perundangundangan yang berlaku. 

5. Pancasila 

Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan latar 

belakang sosio budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin dalam 

berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikata-

ikatan primordial seperti kesukuan dan kedaerahan. Sikap yang mampu mengatasi ini adalah 

sikap yang berbasiskan Pancasila. Pancasila memiliki fungsi menata dan memantapkan 

tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. 

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung nilai-nilai 

kemasyarakatan yang terkandung dalam kaedah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh 

karena itu dalam mewujudkan cita-cita bangsa dapat ditinjau dari proses penegakkan 

hukumnya yang kemudian dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya Pancasila. 

Berdasarkan tujuan dibuatnya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang 

materinya berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan 

kepribadian bangsa Indonesia. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perncerminan Pancasila. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti : nilai relegiusitas, kemanusiaan, 

keberadaban, persatuan, musyawarah, dan keadilan (Mustaqiem, 2013). 
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Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa berbicara pengakuan bahwa manusia sebagai 

makhluk yang memiliki keyakinan terhadap agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan 

beradab berbicara pengakuan tentang keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan 

Tuhan. Sila ketiga, persatuan Indonesia berbicara menumbuhkan solidaritas kebangsaan 

dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berbicara adanya semangat 

menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan 

diri, disiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. Sila 

kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbicara menimbulkan kesadaran 

kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan 

orang lain sebagai sesama warga masyarakat (Mustaqiem, 2013).  

Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat 

Indonesia. Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat 

adalah sosiologi. Perspektif sosiologis merupakan pencerminan nilai-nilai dan norma-norma 

yang pada saat itu dianut oleh anggota masyarakat (Rijkschroeff, 2011). 

Diperlukan adanya optimalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum karena 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia tersebut secara keseluruhannya termaktub 

pada sila-sila Pancasila. Apabila hal ini dilakukan, hukum dan penehakan hukum bersangkutan 

relatif dapat diterima oleh karena masyarakat mengganggap bahwa hukum dan penegakan 

hukum mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan mengandung 

kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung supremasi hukum dalam rangka 

pembangunan nasional (Yusriando, 2015). 

6. Keadilan 

Roscoe Pound mengkonsepsikan keadilan yang cukup relevan. Pemikir sosiologi hukum 

ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi 

masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan adalah 

keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat 

yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ini yang kita kenal dengan 

keadilan sosiologis, keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan 

hubungan antara manusia dalam masyarakat (Sholehudin, 2011). 
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7. Pembaharuan Hukum Pidana 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat (Rukmi, 2008). Hukum yang diharapkan masyarakat adalah yang mencoba 

mengatasi aneka kekurangan dan menjadi institusi yang bermakna sosial. Hukum tidak hanya 

menjadi monopoli kaum elit, tetapi ingin membuka diri dan bersosialisasi, berjabat tangan 

dengan rakyat, ingin memberi jasa sosial kepada rakyat. Hukum bermakna mengantarkan 

keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya (Kaharuddin, 2007). 

Hukum tidak saja menyangkut apa yang tertera dalam Kitab Undang-Undang, namun 

meliputi persoalan-persoalan yang lebih banyak lagi, hukum merupakan bagian dari 

masyarakat. Bahkan hukum dapat dilihat pula sebagai suatu penyederhanaan perwujudan 

keadaan, kejadian dan peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat (Rijkschroeff, 2011). 

Peta jalan penelitian digambarkan sebagai berikut: 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menemukan urgensi dari optimalisasi pidana kerja sosial 

sebagai upaya pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di 

Indonesia dan konsep pemidanaan yang berbasis pada local wisdom Indonesia yang mampu untuk 

mewujudkan tujuan pemidanaan, serta mampu menekan beban negara dalam membiayai 

pembinaan terpidana.  

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia 

dan negara, sehingga diharapkan dengan ada kajian ini bisa menjadi pemantik sebuah perubahan 

progresif terhadap pembinaan para terpidana (dimulai dari terpidana korupsi), dan berkurangnya 

beban negara dalam pembinaan terpidana, mengoptimalkan para terpidana yang memiliki 

kompentensi/keahlian tertentu, memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan manfaat bagi 

pelaku, masyarakat dan negara. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-

normatif. Metode yuridis normatif ini digunakan mengingat penelitian ini merupakan penelitian 

hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka mencakup bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku 

teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek kajian penelitian 

ini.  Penelusuran data dilakukan dengan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi, 

pengumpulan, pencatatan secara rinci, pengklasifikasian, pengolahan dan analisis secara teratur 

dan sistematis dengan metode berpikir secara deduktif kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2018), 

yaitu penarikan kesimpulan ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan 

kebenarannya ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Ibrahim, 2013). Semua kegiatan 

dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah dominasi penerapan 

pidana penjara bertentangan dengan aturan (secara vertikal maupun horizontal) dan local wisdom 

Indonesia dan apakah sangat urgent untuk segera mengoptimalkan jenis pidana lainnya yang 

lainnya. 

Penelitian tahap pertama perlu ditindak lanjuti dengan penelitian lanjutan untuk tahun ke 

2 (dua) dan ke 3 (tiga). Pada Tahun ke-2 dan ke-3 akan dilakukan penelitian terhadap model sanksi 

kerja sosial terhadap tindak pidana korupsi dan penelitian terhadap adaptasi model sanksi kerja 

sosial ke dalam peraturan khususnya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi 

Terpidana Korupsi.  

Adapun tahapan yang dapat digambarkan pada alur penelitian sebagai berikut: 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



25 
 

 
 

 

 

 

JADWAL 

Tahun ke-1 

No Nama Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pengurusan Perijinan x            

2. Pengambilan Data 

Sekunder 

 x           

3. Penelitian Lapangan 1   x x         

4. Penelitian Lapangan 2    x x        

5. Penelitian lapangan 3     x x       

6. Pengolahan Data     x x x      

7. Diskusi Legal Audit 

UU Pemberatasan 

Tipikor 

      x x     

8. Analisis Data         x x    

9. Pembuatan Naskah 

Akademik 

        x x x  

10. Pembuatan Laporan 

Monev 

          x  

11. Presentasi           x  

12. Pembuatan Laporan 

Akhir 

           x 

13. Penggandaan            x 

 

 

 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan 
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Tahun ke 2 

No Nama Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kordinasi dengan 

Mitra Kanwil 

Kemenkumham, 

Pengadilan Tipikor, 

Lapas, dan BPHN 

x            

2. Pengambilan Data 

Sekunder 

 x           

3. Penelitian Lapangan 1   x x         

4. Penelitian Lapangan 2    x x        

5. FGD 1     x x       

6. FGD 2     x x x      

7. Pengolahan Data       x x     

8. Analisis Data         x x    

9. Pembuatan Naskah 

Akademik 

        x x x  

10. Pembuatan Laporan 

Monev 

          x  

11. Presentasi           x  

12. Pembuatan Laporan 

Akhir 

           x 

13. Penggandaan            x 

 

 

Tahun ke 3 

No Nama Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kordinasi dengan 

Mitra Kanwil 

Kemenkumham, 

Pengadilan Tipikor, 

Lapas, dan BPHN 

x            

2. Pengambilan Data 

Sekunder 

 x           

3. Penelitian Lapangan 1   x x         

4. Penelitian Lapangan 2    x x        

5. FGD 1     x x       

6. FGD 2     x x x      

7. Pengolahan Data       x x     

8. Analisis Data         x x    

9. Pembuatan Naskah 

Akademik 

        x x x  
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10. Pembuatan Laporan 

Monev 

          x  

11. Presentasi           x  

12. Pembuatan Laporan 

Akhir 

           x 

13. Penggandaan            x 
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BAB V. HASIL YANG DICAPAI 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia 

a. Metode Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah: 

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab.”  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) di atas dapat dilihat bahwa  unsur-unsur dari 

sistem pemasyarakatan terdiri dari pembina (personil/staf lembaga pemasyarakatan), 

yang dibina (narapidana), dan masyarakat (Marlina, 2011). 

Sistem pemasyarakatan atau yang lebih di kenal dengan lembaga pemasyarakatan 

(lapas) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang pemasyarakatan “diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga dapat diterima kembali 

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 

Sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana 

berdasarkan pada beberapa hal yang tertulis di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diamatkan untuk dilaksanakan berdasarkan 

atas: 

a. Pengayoman; 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

c. Pendidikan  
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d. Pembimbingan; 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan; 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu.” 

Selama di Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang 

lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdata dari para warga binaan 

pemasyarakatan tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, 

minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi (Marlina, 

2011). Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkadung suatu cita-cita yang 

besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan 

diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dengan 

masyarakat, tetapi menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga masyarakat 

yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing (Marlina, 

2011). 

Ada tiga hal penting yang harus dipahami dalam melaksanakan pemasyarakatan yaitu 

(Marlina, 2011): 

a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman 

dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan; 

b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar 

lembaga (intramural dan extramural); 

c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan daripada petugas 

pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota 

masyarakat umum. 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Masyarakat menyatakan bahwa: Pembinaan narapidana dilaksanakan 

melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. 

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang tim pengamat 
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pemasyarakatan berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman 

pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana. Data ini pada 

dasarnya merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan 

pembinaan. 

 Pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas tetap harus memikirkan hak-hak dari para 

warga binaan agar hak-haknya masih tetap bisa dilindungi dan tidak terjadi pelanggaran 

hak pada saat pembinaan dilaksanakan. Hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 14 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: 

a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Hak menyampaikan keluhan; 

f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang; 

g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 

i. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan kegiataan pembinaan 

terhadap warga binaan dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh 

Sahardjo pada tahun 1964. Dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat 

berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan tanpa melanggar 

hak-hak dari para warga binaan itu sendiri (Marlina, 2011). 
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b. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) di Indonesia 

 Negara Indonesia dalam menerapkan sanksi terhadap seorang pelaku pidana masih 

sangat mengandalkan pidana penjara, karena pidana penjara menjadi salah satu cara untuk 

memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, sistem 

pemidanaan yang selalu mengandalkan pidana penjara tersebut telah memberikan dampak 

buruk salah satunya dengan adanya over capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

 Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia sangat memprihatinkan 

karena sebagian besar Lapas yang ada di Indonesia kelebihan muatan atau over capacity. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) 

kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu warga binaan tetapi dalam prakteknya 

Lapas di seluruh Indonesia dihuni oleh 249 ribu warga binaan atau dalam kata lain 

kelebihan muatan sampai 99% dari kapasitas yang seharusnya. Dari 33 Kantor Wilayah 

(Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Kemenkumham) disebutkan bahwa 30 diantaranya mengalami kelebihan 

kapasitas penghuni Lapas, berikut data yang dikemukakan (Kemenkumham, 2018). 
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 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya menjadi tempat pembinaan 

para narapidana sebagai warga binaan agar tidak mengulangi kejahatan kembali, mulai 

bergeser perannya, over capacity Lapas menimbulkan banyak dampak negatif bagi 

kelangsungan pembinaan di dalam Lapas. Sering terjadi para warga binaan kabur dari 

Lapas karena kurangnya pengawasan dari para sipir akibat tidak memadainya jumlah warga 

binaan dengan jumlah sipir. Bahkan kurangnya pengawasan dari petugas lapas membuat 

warga binaan yang merupakan narapidana residivis saling bertukar ‘ilmu’ ketika sedang 

berada di penjara. 

 Adanya over capacity Lapas, membuat banyak hak-hak warga binaan yang tidak 

terpenuhi misalnya hak warga binaan terkait dengan aturan tentang pelayanan, ruang tidur, 

kesehatan dan pakaian, praktis tidak bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Sebuah contoh 

kecil dikemukakan bahwa warga binaan pada Lapas yang over capacity harus bergantian 

giliran untuk tidur. Ada pula warga binaan yang membayar kepada oknum petugas untuk 

mendapatkan tempat tidur (Kemenkumham, 2018). 

 Over capacity bila terus terjadi dan tidak dapat ditanggulangi maka tujuan 

pemidanaan itu sendiri tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Aturan mengenai sistem 

pemidanaan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah efektif dalam menjerakan para pelaku 

pidana, hanya saja dalam pelaksanaan aturan sistem pemidanaan itu sendirilah yang masih 

perlu dibenahi atau disempurnakan lagi. 

Over capacity Lapas tentu berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan para narapidan, 

berdasarkan data bahwa biaya makan napi per hari per orang di Lapas Sukamiskin adalah 

Rp. 15.000, tahun 2017 khusus anggran makan untuk napi sebesar Rp. 1,3 triliun Adapun 

tahun ini per Mei 2018, 242,903 narapidana menempati 526 lapas, rutan dan cabang rutan 

se Indonesia. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari 2014 sebanyak 160 ribu narapidana 

(Sugiyarto, 2018). 

 

2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin 

a. Sejarah Lapas Sukamiskin 

 Lapas Sukamiskin merupakan satu bangunan bersejarah yang terdapat di Kota 

Bandung sejak jaman Pemerintahan Belanda. Lapas Sukamiskin dahulu dikenal dengan 

nama Penjara Sukamiskin. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep perlakuan 
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terhadap pelanggar hukum dari sistem penjara ke Sistem Pemasyarakatan. Penjara 

Sukamiskin berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda 

Sukamiskin Bandung, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: 01-PR.07.03 Tahun 1985 ditetapkan menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Lapas Sukamiskin dibangun pada tahun 1918, 

dengan gaya arsitektur Eropa, luas lebih dari 2 hektare, memiliki 552 sel penjara, dan 

bangunan yang berbentuk trapesium merupakan hasil rancangan arsitek ternama Prof. 

CP Wolff Scjoemaker. Penjara Sukamiskin mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai 

tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik 

karena bertentangan dengan Penguasa Belanda dengan nama “STRAFT GEVANGENIS 

VOOR INTELECTUELEN”, berlokasi di Jalan A.H. Nasution Nomor 114 Bandung. 

Penjara Sukamiskin memiliki nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia karena banyak tokoh 

nasional pernah dipenjarakan di sini, antara lain Presiden R.I Pertama, Ir. Soekarno 

pernah menghuni Kamar No. 1 Blok Timur Atas.  Beliau ditahan karena saat itu 

memiliki konflik politik yaitu bertentangan dengan Penguasa Belanda. Kini, sel penjara 

yang pernah ditempati Bung Karno dijadikan sebuah museum dan diberi tulisan “Bekas 

Kamar Bung Karno”. Lapas ini juga menjadi saksi atas lahirnya sebuah karya buku 

berjudul “Indonesia Menggugat” yang ditulis oleh Bung Karno. 

Bangunan Lapas Sukamiskin memiliki ciri khas tersendiri. Tampak dari atas, 

bangunan Lapas ini mirip kincir angin, karena pembagian blok dibuat mengikuti arah 

mata angin. Lapas Sukamiskin memiliki 4 blok yaitu: Blok Utara, Blok Selatan, Blok 

Barat dan Blok Timur. Masing-masing memiliki 2 (dua) lantai yang saling 

berhubungan melalui bangunan bundar paling tinggi ditengah sebagai porosnya. 

Hingga kini secara fisik bentuk bangunan Lapas Sukamiskin tidak banyak mengalami 

perubahan, kecuali beberapa bangunan tambahan untuk Kantor Sipir dan Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan serta patung seorang ibu yang sedang menggendong 

anaknya, di halaman depan gedung. Lapas Sukamiskin dalam catatan sejarah, tidak 

pernah disebutkan, penjara ini dibobol oleh tahanan dan narapidananya. Meskipun 

demikian Lapas ini tetap dilengkapi dengan sejumlah menara pengawas bagi petugas 

jaga yang memantau 4 blok timur, barat, atas, dan bawah, yang ada disana. Seperti 

layaknya sebuah lembaga pemasyarakatan, Lapas Sukamiskin juga dilengkapi dengan 
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berbagai sarana untuk para penghuninya termasuk sarana ibadah masjid dan sebuah 

lapangan sepak bola. 

Tahun 2010, Lapas Sukamiskin diresmikan sebagai Aset bersejarah Kota 

Bandung, sebagai bangunan cagar budaya (Heritage) atas inisiatif dari Kantor Wilayah 

(Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Tentunya, penobatan demikian 

harapannya adalah Lapas Sukamiskin menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan 

yang singgah di Bandung. Pada tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan penandatanganan 

Prasasti Lapas Kelas I Sukamiskin menjadi Lapas Pariwisata oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

Lapas Kelas I Sukamiskin sebagai Unit Pelaksana Teknis di Bidang 

Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, mempunyai 

tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas warga binaan, meliputi 

kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kualitas Intelektual; Kualitas Sikap 

dan Prilaku; Kualitas Profesionalisme/Keterampilan; dan Kualitas Kesehatan Jasmani 

dan Rohani serta Kualitas Keamanan dalam Pelayanan (AdminWeb, 2016).  

Jumlah penghuni Lapas Sukamiskin per September 2019 sebanyak 434 

penghuni dari kapasitas yg ideal bagi 522 orang (SistemDataBasePemasyarakatan, 

2019a). Lapas Sukamiskin sebagiannya dihuni oleh warga binaan kasus-kasus korupsi, 

yang per November 2019 jumlah warga binaan kasus korupsi berjumlah 322 orang 

(SistemDataBasePemasyarakatan, 2019b). 

 

b. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin 

 Pola pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung sebagai berikut:  

1) Pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam prakteknya  

Sampai saat ini Lapas tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk 

terpidana Tipikor, sehingga pembinaan tetap mengacu kepada pembinaan yang 

dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum. Namun dalam 

kenyataannya Lapas memiliki kendala karena adanya perbedaan. Perbedaan di sini 

bukan perbedaan perlakuan, akan tetapi perbedaan karakteristik antara seorang 
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narapidana (napi) tipikor dengan seorang napi pidana umum, baik dari tingkat 

ekonomi, pendidikan, integritasnya.  

Pembinaan secara keseluruhan ada dua, yaitu pembinaan kepribadian dan 

kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, 

dan pola sikap, artinya mereka yang sudah masuk ke Lapas adalah orang yang telah 

melanggar hukum, dengan dibina di sini diharapkan orang tersebut dapat berubah yang 

asalnya tidak baik menjadi baik, maka pembinaan dilakukan. Pembinaan di dalam 

Lapas jika diperumpamakan, maka perumpamaannya adalah sebagai berikut: jika napi 

pidana umum memiliki jenjang pendidikan paling tinggi adalah SMP/SMA maka akan 

diberikan pembinaan untuk meningkatkan pendidikan, seperti Paket-C, Paket-B, agar 

tingkat pendidikan-nya sama. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian terhadap napi 

pidana umum diberi bekal untuk bekal diri setelah keluar dari Lapas, seperti 

percetakan, perkayuan, komputer, dan lain sebagainya. Pembinaan demikian 

dimaksudkan untuk mengarahkan mereka agar tidak mengulangi kejahatannya dengan 

melakukan keahlian itu. Sedangkan untuk seorang napi tipikor, pembinaan demikian 

tidak bisa diberikan, karena napi tipikor merupakan orang-orang yang berpendidikan 

S1, S2, minimal SMA, dan memiliki kedudukan seperti mantan Gubernur, mantan 

Walikota, mantan Kepala Dinas dan lain-lain. Napi Tipikor umumnya lebih sensitif 

dalam cara menelaah, kecuali dalam pembinaan keagamaan. Sangat dimungkinkan 

napi Tipikor yang asalnya tidak bisa shalat, mengaji dan lain-lain, mereka di sini 

diajarkan dan jadi bisa shalat dan mengaji. Hal ini dapat memperbaiki kepribadian napi 

menjadi lebih baik. Tetapi pendidikan di Lapas untuk napi Tipikor dalam praktiknya 

mengalami kendala dan sudah tidak mungkin lagi diberikan. Hal ini karena napi 

Tipikor lebih memahami aturan-aturan yang ada, dan bisa mempelajarinya maka 

menurut petugas Lapas, sipir harus pintar-pintar memahami aturan-aturan yang ada, 

karena napi Tipikor berbeda dengan napi pidana umum yang mind set-nya umumnya 

berpikirnya di dalam Lapas mereka akan di bina dan bebas, sedangkan napi Tipikor 

memiliki mind set dan karakter yang berbeda. Para napi Tipikor, apabila dihadapkan 

pada sesuatu hal yang tidak berkenan, maka akan melahirkan reaksi yaitu bertanya.  
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2) Dengan pembinaan yang diterpakan sekarang apakah napi mendapatkan efek 

jera  

Mengenai efek jera sebetulnya merupakan hal yang bersifat subjektif, artinya 

tergantung pada inner-nya dari napi itu sendiri. Para napi yang masuk dalam penjara, 

pada dasarnya kehilangan beberapa hal penting, seperti kehilangan kemerdekaan, 

kehilangan kebutuhan biologis, dan lain-lain. Artinya ada semacam keterbatasan yang 

membatasi para napi. Walaupun terlihat dalam pengamatan indrawi para napi terlihat 

bahagia, tapi bertolak belakang dengan pengamatan yang tidak tertangkap indrawi. 

Apabila diibaratkan, maka napi seperti burung di dalam sangkar, diberi makan, minum 

tetapi, tetap saja ingin keluar dan bebas menghirup udara luar, begitu juga manusia. 

Terhadap hal ini dapat saja dikatakan bahwa ini merupakan salah satu factor yang 

membuat jera napi.  

3) Pembinaan yang tepat terhadap terpidana korupsi agar mendapatkan efek jera 

Menurut pegawai lapas 

Sangat sulit menentukan pembinaan yang tepat untuk napi Tipikor, karena tim 

pembina di Lapas Sukamiskin, mempertimbangkan bahwa para napi tipikor adalah 

orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan secara ekonomi sudah mapan sudah 

tidak mungkin lagi diberikan Bimbingan Keterampilan (BIMKER). Usia para napi 

tipikor juga mempengaruhi, karena para napi tipikor merupakan orang-orang yang 

melakukan tindak pidana khusus rata-rata saat berumur di atas 40 tahun. Usia ini pada 

dasarnya bukan lagi merupakan usia produktif. Mereka para napi tipikor cenderung 

merupakan seorang manajerial, bukan seorang pekerja. Maka para petugas lapas yang 

membina memiliki kesimpulan, pembinaan lebih memungkinkan dilakukan melalui 

metode human personal atau interaktif, karena mereka para napi pada usia-usia 

tersebut rentan akan stress dan penyakit dan hal itu-lah yang dikhawatirkan oleh Lapas. 

Sebelum diberikan pembinaan dengan metode human personal, para napi tipikor pada 

awalnya diberikan terlebih dahulu pembinaan dengan program yang namanya Masa 

Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) atau biasa disebut masa orientasi. 

Beberapa yang diperkenalkan yaitu: tugas fungsi lapas, hal-hal yang harus 

dilaksanakan di Lapas, baris-berbaris dengan maksud mengubah mindset terhadap 

integritas terhadap negaranya. Hal tersebut dimaksudkan agar begitu masuk ke dalam 
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lapas, para napi tipikor tidak kaget akan menghadapi hal atau keadaan yang berbeda 

dengan sebelum masuk ke dalam Lapas.  

4) Pemberian pembinaan terhadap napi tipikor dengan cara diterjunkan dalam 

masyarakat  

Pemberian pembinaan terhadap napi tipikor dengan cara diterjunkan dalam 

masyarakat sebenarnya sedang ramai dibicarakan. Pembinaan terhadap napi tipikor 

dengan cara diterjunkan dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk pidana alternatif, 

akan tetapi pidana alternatif ini dianggap pemberiannya hanya untuk pidana yang 

ringan. Pemberian pidana khusus terjun ke dalam masyarakat berkaitan dengan 

pemberian hak Pembebasan Bersyarat (PB). Dimana dalam PB terdapat syarat khusus 

yaitu harus dilaksanakan yaitu asimilasi kerja sosial setengah dari sisa masa pidana. 

Apabila telah memenuhi persyaratan salah satunya adalah mempunyai justice 

collabolator bahwa dia sebagai saksi yang mengungkap permasalahan yang lainnya 

dan apabila napi membayar denda dan Uang Pengganti (UP) nya dan sebagainya. 

Maka mereka napi diberikan hak pembebasan bersyarat, yaitu dengan cara pada saat 

napi telah melaksanakn 2/3 masa pidana, napi harus melaksanakan asimilasi kerja 

sosial di yayasan atau instansi sosial daerah dengan tidak di bayar. Waktu dari 2/3 

adalah ½ sampai espirasi. Artinya jika 2/3 masa pidana jatuh pada bulan april, espirasi 

akan jatuh pada bulan desember, maka napi harus melaksanakan kerja social dari april 

sampai dengan desember dibagi dua. Jadi, 5/2 masa pidana baru napi bisa bebask 

bersyarat. Sampai saat ini untuk napi tipikor belum bisa diterapkan pembinaan yang 

sifatnya sosial seperti sapu-sapu jalan, membersihkan fasilitas umum karena belum 

ada keputusan seperti itu.  

5) Kendala dalam proses pembinaan terhadap terpidana korupsi, dan trik untuk 

mengatasi kendala tersebut  

Ada hal-hal lain yang masih dipertimbangkan untuk membina napi tipikor, yaitu 

kembali lagi pada karakteristik napi tipikornya. Tidak semua pembinaan yang 

dijadikan pedoman oleh Lapas kurang pas untuk napi tipikor. Tetapi juga tidak semua 

pembinaan yang dijadikan pedoman oleh Lapas pas untuk napi tipikor. Sehingga 

dalam praktik, para petugas Lapas berusaha untuk menggunakan trik membina napi 
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tipikor dengan cara lebih cenderung ke arah bimbingan konseling atau human 

personal, atau saling sharing. 

 

c. Kasus Sel Mewah Lapas Sukamiskin 

Sabtu 21 Juli 2018 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid 

Husein yang baru empat bulan menjabat di Lapas Sukamiskin terjerat operasi tangkap 

tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap untuk 

pemberian fasilitas mewah bagi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. 

Selain Kalapas Sukamiskin, KPK juga menangkap lima pelaku lain, termasuk nara 

pidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah yang diduga menjadi pelaku suap. Dari 

operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa dua mobil mewah dan uang Rp. 

279 juta dan 1.140 dollar AS. KPK menyebutkan adanya jual-beli fasilitas sel mewah 

di Lapas Sukamiskin sebesar Rp 200 juta-Rp 500 juta (Pambudhy, 2018). Penangkapan 

KPK dan temuan mengenai sel mewah di Lapas Sukamiskin tidak saja mengejutkan, 

tetapi juga membuat malu jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham), bahkan pemerintahan, Presiden Joko Widodo, karena Lapas 

Sukamiskin selama ini sering kali dikatakan sebagai lapas percontohan di Indonesia. 

Terungkapnya adanya sel mewah di dalam lapas atau penjara sesungguhnya 

bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 2013, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny 

Indrayana pernah melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sel mewah di Lapas 

Sukamiskin. Terungkapnya praktik jual-beli fasilitas dalam penjara pada akhirnya 

menunjukkan bahwa praktik korupsi di penjara bukanlah isapan jempol semata. 

Bahkan, hal ini sudah menjadi rahasia umum dan terjadi sejak lama. Pada 2001, 

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan penelitian tentang praktik 

korupsi di lembaga peradilan, termasuk yang terjadi di penjara (Yuntho, 2018).  

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dalam 

pemberitaan Republika 27 Juli 2018, menyebut praktik memperjualbelikan fasilitas 

kamar mewah di Lapas Sukamiskin sebagai tindakan yang sudah tidak bisa ditoleransi. 

Fenomena kasus jual beli fasilitas kamar mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa 

Barat, harus menjadi momentum reformasi total pengelolaan lapas di tanah air. Kondisi 

tersebut, menurut pengamat hukum pidana Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjadi 
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bukti buruknya integritas petugas lapas. Oleh karena itu, Menkumham harus segera 

bergerak cepat untuk membenahi integritas sumber daya manusia (SDM) lapas 

(Hikmawati, 2018). 

Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen oleh KPK, pada 

tanggal 23 Juli 2018, menurut pemberitaan Kompas 26 Juli 2018, Menkumham 

memecat dua atasan langsung Wahid Husen, yaitu Kepala Kanwil Kemenkumham 

Jawa Barat Indro Purwoko, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Alfi Zahrin 

(Hikmawati, 2018). Namun, penyelesaian praktik suap di lapas seharusnya tidak 

berhenti hanya dengan pemberhentian dua pejabat tinggi tersebut. Tindakan tegas 

terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan. Tidak boleh ada 

toleransi bagi petugas lapas yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Keberadaan sel dengan fasilitas istimewa mengindikasikan potret penegakan 

hukum yang jauh panggang dari api, khususnya dalam mencapai hakekat tujuan 

pemidanaan. Di sisi lain, eksistensi pidana penjara itu sendiri pada kenyataannya masih 

menjadi hal yang diperdebatkan, bahkan International Conference on Prison Abolitian 

(ICOPA) memberikan kritik ekstrem dengan menghendaki hapusnya sama sekali 

pidana penjara (Ohoiwutun, 2017). 

Sebuah riset yang dilakukan oleh ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia 

terkait pola-pola korupsi di peradilan pada tahun 2001, menemukan paling sedikit ada 

5 (lima) pola korupsi yang terjadi di LP atau Rutan, yaitu (Yuntho, 2010): 

a. Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus selama dalam tahanan. Dengan 

membayar sejumlah uang kepada oknum petugas, napi akan mendapatkan 

perlakuan berbeda dengan napi lain. Fasilitas khusus juga dapat diberikan, misalnya 

sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, makan dan minuman yang bergizi, 

perabotan televisi, kulkas, pendingin ruangan, handphone, dan sebagainya. Jika 

disepakati, bahkan ruang sel dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang 

notabene seorang pengusaha. 

b. Pemberian jasa keamanan. Secara umum kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak 

aman seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya jumlah sipir dengan napi 

menjadikan tindak kekerasan marak terjadi di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan 

oleh sejumlah oknum di lingkungan lapas dan napi yang dipelihara petugas untuk 
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meminta uang jasa keamanan. Jika uang keamanan tidak diberikan, sudah 

dipastikan ancaman kekerasan akan dialami napi. 

c. Pemberian izin keluar dari penjara. Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar dari 

lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun, prosedur 

yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang diberikan oleh kepala Lapas dan 

Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar napi itu diatur secara jelas 

dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). 

Pasal 14 huruf d mengatur hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pasal 14 

huruf j mengatur hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya menikahkan anak, 

menikah atau melayat keluarga dekat. 

d. Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan napi agar segera 

menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi (pengurangan hukuman). 

Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU tentang 

Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakuan baik selama di penjara, kepala 

Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan 

remisi kepada napi yang bersangkutan. 

e. Pungutan untuk tamu atau pengunjung. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada 

keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi, ternyata ada pungutan ‘tidak resmi” 

yang seolah-olah telah terstandardisasi. Untuk satu kali kunjungan, pengunjung 

yang akan menjenguk sanak saudara dalam tahanan/lapas dikenakan biaya antara 

Rp.10 ribu hingga Rp. 50 ribu. Bagi terpidana sendiri, petugas lapas juga sering 

mengutip uang, terutama bagi mereka yang diketahui menerima sejumlah uang dari 

sanak saudaranya. Tidak hanya uang, makanan pun sering diminta oleh penjaga. 

Dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar, bahkan tamu dapat 

mengunjungi napi tanpa terikat jam kunjungan. 

 

B. Analisis 

1. Optimalisasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Upaya Pengurangan Beban Negara Dalam 

Pembinaan Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 

Pidana perampasan kemerdekaan saat ini sedang mengalami ”masa krisis” karena 

termasuk salah satu jenis sanksi yang ”kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan 
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terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya 

maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai ataupun berhubungan 

dengan dirampasanya kemerdekaan seseorang. Hal ini menjadikan pemidanaan sebagai 

problem dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui tujuan dari pemidanaan 

adalah bentuk perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang 

dalam pembukaan UUD 1945, pemidanaan harus mempertimbangkan aspek humanis. 

Pemidanaan yang bersifat modern, bukanlah pemidanaan yang selalu menggunakan vonis 

perampasan kemerdekaan (W. V. Izziyana & Besari, 2017). Sehingga lahirnya pidana kerja 

sosial tentu dilatarbelakangi tidak efektifnya pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan beberapa efek negatif penggunaan sanksi perampasan kemerdekaan 

yang diantaranya terpidana akan mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, seperti 

keterbatasan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan, kehidupan sosial bahkan dalam tujuan 

hidup. Kondisi tersebut akan mengubah pandangannya mengenai makna dari hidupnya 

ataupun mengalami ketidakbermaknaan hidup (Lubis, Siska Marlina; Maslihah, 2012). 

Efek negatif lainnya yaitu ancaman pidana perampasan kemerdekaan yang menempati posisi 

sentral dalam stelsel pidana, berdampak pada banyaknya penjatuhan sanksi pidana perampasan 

kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung 

lapas. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk 

narapidana, sehingga terjadi permainan kotor atau suap. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam 

sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya (Ohoiwatun, 2017). Jika ini terjadi maka 

ada korupsi di dalam hotel prodeo/lapas (Yuntho, 2010). Efek negative lain yang 

ditimbulkan dengan memasukan terpidana ke dalam Lapas yaitu Lapas sering dijadikan 

sebagai sekolah bagi para penjahat yang melahirkan penjahat professional (W. V. Izziyana 

& Besari, 2017). Selain persoalan korupsi di dalam lapas (Yuntho, 2018) dan persoalan-

persoalan lainnya, akibatnya pnerapan pidana perampasan kemerdekaan dan kelebihan 

kapasitas lapas menimbulkan persoalan kemanusiaan (Irfan, 2016). Salah satu jenis pidana 

perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara, sebagai jenis pidana yang sering digunakan 

sebagai sarana utama dalam upaya menganggulangi kejahatan. 

R. M. Jackson mengemukakan, berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas 

pidana, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali 

(reconviction rate) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik 
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dengan usia sipelaku. Selanjutnya, bahwa data penghukuman kembali itu menjadi lebih 

tinggi apabila sebelumnya pernah dipidana (Arief, 2000). 

Masalah efektifitas pidana penjara ini pun menjadi pusat perhatian Kongres PBB 

kelima tahun 1975 mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 

Mengenai efektifitas pidana penjara menimbulkan perdebatan yang sengit dan banyak 

negara krisis kepercayaan terhadap pidana penjara serta ada kecendrungan untuk 

mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian 

dan pengurangan kejahatan. Dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman 

penjara membahyakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan 

pelaku tindak pidana untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan 

dari penjara (UnitedNations, n.d.). 

Disamping masalah efektifitas, sering pula dipersoalkan akibatakibat negatif dari 

pidana penjara. Beberapa dampak negatif pidana penjara antara lain (Harsono, 1995): 

a.  Dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di 

Lembaga Pemasyarakatan (loose of personality); 

b.  Selama di LP, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang 

aman, merasa selalu dicurigai tindakannya (loose of security); 

c.  Terampasnya kemerdekaan individual, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, 

pemurung, mudah marah, sehingga menghambat proses pembinaan (loose of liberty); 

d.  Terbatasnya kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun (loose of personal 

communication); 

e.  Merasa kehilangan pelayanan yang baik karena semua harus dilakukan sendiri (loose of 

good and service); 

f.  Terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga karena penempatan 

narapidana sesuai jenis kelamin (loose of heterosexual); 

g.  Selama di LP dapat menimbulkan perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas 

maupun sesama narapidana, hal ini dapat menghilangkan harga diri (loose of prestige); 

h.  Dapat kehilangan rasa percaya diri (loose of belief); 

i.  Selama di LP perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreativittasnya, gagasan-gagasan 

dan imajinasinya (loose of creativity). 
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Sistem pidana dan pemidanaan telah mengalami transformasi besar dari konsep 

retribusi (pembalasan) ke arah reformasi (pembinaan) mendorong lahirya semangat 

pencarian alternatif pidana yang lebih manusiawi (Asshiddiqie, 1996). Pendapat demikian 

kemudian merujuk juga pada data penelitian lapangan terkait lembaga pemasyarakatan 

yang over kapasitas, menunjukan bahwa sejatinya pidana perampasan kemerdekaan bukan 

merupakan jenis pidana yang manusiawi. 

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan tersebut juga 

bertolak dari adanya kenyataan bahwa dengan adanya pidana perampasan kemerdekaan 

dan meningkatnya angka penghuni lembaga pemasyarakatan membuat pemerintah harus 

mengeluarkan biaya yang sangat besar guna membiayai kebutuhan narapidana berupa 

makan, pakaian dan sebagainya. Sangat dimungkinkan ketika anggaran dalam hal ini 

membengkak maka akan ada pos anggran yang lain yang akan digunakan oleh negara untuk 

memenuhi kekuarangan anggran. Keadaan ini tentu berpeluang menimbulkan persoalan 

besar lainnya misalnya persoalan ekonomi, yang kemudian melahirkan efek domino pada 

persoalan keamanan, ketentraman dan kedamaian negara. 

Pada dasarnya setiap negara mendambakan negara yang aman, tentram dan damai, 

tidak terkecuali Indonesia. Cita-cita negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan 

rakyatnya, akan tetapi hal itu dirasa masih jauh untuk dicapai karena faktanya kejahatan 

masih marak terjadi dimana-mana. Sehingga perlu segera mencoba untuk menerapkan 

pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara. Pidana kerja sosial akan memberi 

efek positif bagi terpidana karena di dalamnya terdapat tujuan yang positif. 

Tujuan pidana kerja sosial, yaitu memberikan efek jera bagi terpidana karena 

dengan terjadinya interaksi sosial antara terpidana dengan masyarakat harapannya dapat 

membuat terpidana sadar akan perbuatannya. Sanksi pidana kerja sosial juga bertujuan 

sebagai lampu merah bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum karena siapa saja yang melewati lampu merah tersebut pasti akan 

mempertanggungjawabkannya. 

Di dalam pidana kerja sosial terdapat nilai-nilai yang sangat penting, yaitu 

rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi (Sugiswati, 2011). Dalam nilai-nilai tersebut juga 

terdapat tujuan pidana kerja sosial yang paling diharapkan. Pertama, rehabilitasi yang 

bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana agar tingkah lakunya kembali patuh terhadap 
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hukum. Di sini perkembangan pekerjaan dan kepribadian terpidana selalu diawasi dan 

dipantau oleh masyarakat. 

Kedua, reedukasi bertujuan untuk memberikan pendidikan kembali sebagai bentuk 

penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak tidak mengulanginya. 

Reedukasi bisa dilakukan dari sisi agama. Dimana terpidana juga akan diingatkan kembali 

tentang perbuatan yang dilarang Allah SWT untuk dilakukan serta sanksi yang terdapat di 

dalamnya. Di dalam LP para terpidana juga akan diberikan pendidikan tambahan berupa 

pendidikan agama / kegiatan positif, seperti membaca Al-Qur’an. Dalam ini terpidana bisa 

diberikan kewajiban untuk beberapa minggu merasakan hidup di lingkungan tertentu, 

misalnya pesantren. 

Ketiga, resosialisasi bertujuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral 

terpidana agar dapat berintegrasi lagi di masyarakat. Inilah salah satu keunggulan pidana 

kerja sosial, karena dilakukan diluar LP yang mengakibatkan adanya interaksi dengan 

masyarakat luar yang bertujuan untuk mencegah adanya stigmatisasi dan prisonisasi 

terpidana. Di sini narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di 

masyarakat. Dengan menjadi pelayan masyarakat diharapkan pola pembinaan ini 

menjadikan terpidana sadar atas kesalahannya dan menjadikan ia baik dan berguna. 

Nilai-nilai yang sangat penting dalam pidana kerja sosial tersebut bertujuan sebagai 

penjeraan yang merupakan bentuk pencegahan khusus dengan demikian terpidana akan 

terhindar dari kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya, yang berarti juga 

menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan yang 

merupakan bentuk pencegahan umum. Sehingga penerapan pidana kerja sosial tidak saja 

mengandung pencegahan khusus, tetapi juga pencegahan umum. Kemudian pidana kerja 

sosial juga akan memberikan keuntungan terhadap pelaku, yaitu adanya interaksi sosial 

yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat. Memberi ruang gerak yang lebih bagi 

terpidana karena pelaksanaannya yang berada di luar LP, memberikan hak untuk terus 

berkembang, berkreatifitas, berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi yang dapat 

membuat diri terpidana menjadi berarti. Pada akhirnya tujuan akhir yang sangat 

didambakan adalah berkurangnya orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, 

yang mengakibatkan terciptanya kesejahteraan masyarakat, hidup dengan aman dan 



46 
 

nyaman, dan berkurangnya penggunaan anggran biaya negara dalam hal pembinaan 

terpidana. 

Sebuah pemidanaan itu harus menjadikan hukum pidana itu fungsional dan 

manusiawi, disamping juga harus relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang 

dianut yaitu falsafah pembinaan (Rukmi, 2008). Dalam hal ini pidana perampasan 

kemerdekaan sudah tidak lagi relevan untuk falsafah pembinaan. Pidana kerja sosiallah 

yang memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. 

Artinya dalam konteks tindak pidana korupsi, jika pidana perampasan kemerdekaan 

dalam hal ini pidana penjara masih digunakan sebagai salah satu cara represif dalam 

pemberantasan korupsi, maka pemberantasan korupsi selama ini belum menemukan 

keberhasilan yang signifikan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 6-12 

dimana pidananya bersifat “kumulatif” artinya hakim dapat menjatuhkan keseluruhan 

pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan denda) dengan redaksi “dipidana 

penjara selama...dan denda sebanyak.....” 

Selain bersifat kumulatif, pengancaman pidana dalam Undang-Undang tersebut 

juga bersifat “kumulatif alternatif” artinya hakim dapat menjatuhkan keseluruhan pidana 

pokok yang diancamkan atau dapat memilih salah satu diantaranya, Pasal 3, 5, 13, dan 

tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Pasal 21-24 dengan redaksi 

“dipidana penjara selama...dan atau denda sebanyak....” 

Baik bersifat kumulatif maupun kumulatif alternatif penggunaan pidana kerja sosial 

dibenarkan karena telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang yang bersangkutan. 

Kesimpulannya, pidana kerja sosial dan pidana penjara dalam penerapannya dapat bersifat 

kumulatif asalkan sebelumnya telah diatur dalam suatu Undang-Undang atau aturan 

lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum untuk menerapkannya. 

Diperlukan adanya optimalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum 

karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia tersebut secara keseluruhannya 

termaktub pada sila-sila Pancasila. Apabila hal ini dilakukan, hukum dan penehakan hukum 

bersangkutan relatif dapat diterima oleh karena masyarakat mengganggap bahwa hukum 

dan penegakan hukum mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan 
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mengandung kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung supremasi hukum 

dalam rangka pembangunan nasional (Yusriando, 2015). 

 

2. Konsep pemidanaan yang berbasis local wisdom di Indonesia 

Pancasila adalah sistem nilai bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai nilai 

inti bangsa dan negara Indonesia, karena Pancasila berfungsi sebagai pedoman tertinggi 

bagi kelakuan manusia, diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara 

Indonesia dalam untuk berperilaku. Pancasila sebagai sistem nilai (budaya) telah melekat 

dengan kuatnya dalam jiwa masyarakat Indonesia sehingga sulit diganti atau diubah 

dalam waktu yang singkat. Pancasila sebagai sistem nilai budaya menyangkut masalah-

masalah pokok bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan 

konsepsi abstrak yang baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi 

pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Sistem 

nilai ke-Indonesia-an mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani 

bersama oleh bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap 

sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai tersebut ada dalam 

Pancasila. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, manusiawi, adil, bersatu, 

kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah 

tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut 

merupakan sifat/ciri khas kebudayaan suatu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

Konsep nilai ke-Indonesia-an ini kemudian diikat ke dalam satu dasar negara yaitu 

Pancasila. Di sini Pancasila memiliki peran yang signifikan untuk membangun harmoni 

sosial di masyarakat. 

 Local wisdom Indonesia adalah Pancasila. Pidana kerja sosial merupakan salah satu 

jenis pidana yang mengakomodir konsep pemidanaan yang berbasis local wisdom. 

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung nilai-nilai 

kemasyarakatan yang terkandung dalam kaedah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. 

Disebutkan Bhineka Tunggal Ika, karena Bhineka Tunggal Ika juga merupakan local 

wisdom Indonesia (Lailatul, 2018). Oleh karena itu dalam mewujudkan cita-cita bangsa 

dapat ditinjau dari proses penegakkan hukumnya yang kemudian dilihat dari berbagai 

perspektif, salah satunya Pancasila. Berdasarkan tujuan dibuatnya Pancasila adalah sebagai 

dasar negara Republik Indonesia yang materinya berasal dari pandangan hidup bangsa 
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Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum di Indonesia 

harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 

1945 yang merupakan perncerminan Pancasila (Mustaqiem, 2013). Menghadirkan pidana 

kerja sosial harus diperhatikan apakah pidana kerja sosial tersebut dapat mencerminkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti : nilai relegiusitas, 

kemanusiaan, keberadaban, persatuan, musyawarah, dam keadilan (Mustaqiem, 2013). Sila 

pertama, Ketuhana Yang Maha Esa berbicara pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk 

yang memiliki keyakinan terhadap agama. Sehingga berdasarkan sila ini, pemidanaan 

terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat 

bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Wujud pidana kerja sosial tidak 

bertentangan dengan keyakinan agama. Pidana kerja sosial mengarah pada penyadaran 

iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan 

taat. Sehingga dalam hal ini pidana kerja sosial dirasa tidak bertentangan dengan sila 

pertama yang ada karena tetap menjunjung tinggi kepercayaan agama yang dianut 

terpidana. 

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berbicara pengakuan tentang 

keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidana Kerja Sosial tidak 

menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar yaitu jaminan atas hak hidup dan hak ini 

adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) serta 

tidak merendahkan martabat terpidana dengan alasan apapun. Implikasi pidana kerja sosial 

adalah meskipun terpidana melakukan pekerjaan sosial, unsur-unsur dan sifat 

perikemanusiaan tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari 

pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.  

Sila ketiga, persatuan Indonesia berbicara menumbuhkan solidaritas kebangsaan 

dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Pada pidana kerja sosial, pelaku diarahkan 

pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan 

terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan 

kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pidana kerja sosial diarahkan untuk menanamkan rasa 

kecintaan terhadap bangsa. Di sini pidana kerja sosial yang didesain, memiliki nilai 
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resosialisasi sehingga pemidanaan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan 

yang tercermin dalam sila ketiga ini. 

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan berbicara adanya semangat menumbuhkan kedewasaan 

sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin dan 

menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pidana kerja sosial yang memiliki konsekuensi positif dalam menertibkan pelaku 

kejahatan. 

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbicara menimbulkan 

kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan 

bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa 

pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang 

dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial menelitinya membuatnya menjadi 

penjahat. Nilai keadilan bagi semua pihak, dimana pidana kerja sosial memberikan rasa 

keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam menemukan keadilan, maka 

porsi hak dan kewajiban harus berimbang, di satu sisi peran pemerintah sangat besar yaitu 

mensejahterakan masyarakatnya sehingga orang yang hidupnya telah sejahtera cenderung 

untuk tidak akan melakukan kejahatan. 

Pancasila adalah local wisdom Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan 

norma-norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Salah satu disiplin ilmu yang 

mengkaji nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat adalah sosiologi. Perspektif sosiologis 

merupakan pencerminan nilai-nilai dan norma-norma yang pada saat itu dianut oleh 

anggota masyarakat (Rijkschroeff, 2011). 

Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan nilai dan budayanya. 

Di Indonesia terdapat nilai-nilai / budaya yang hidup dan berkembang, yaitu nilai 

ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai bekerja keras, tanggung jawab, budaya 

malu dan masih banyak lainnya. Seluruhnya ada dalam Pancasila. Dalam pidana kerja 

sosial tercermin hadirnya nilai bekerja keras dan gotong royong karena jenis sanksi ini 

diwujudkan dengan kegiatan para terpidana yang melakukan pelayanan masyarakat, nilai 

tanggung jawab dimana setiap terpidana dituntut untuk dapat menyelesaikan pidana kerja 

sosial sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan hakim dan yang terakhir bahwa kerja 
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sosial yang diharapkan dapat memupuk rasa malu, terciptanya budaya malu sehingga 

terpidana kelak tidak mengulangi tindakannya. Penerapan pidana kerja sosial dapat 

mengatasi penyimpangan perilaku warga masyarakat, guna menjamin agar setiap 

kelompok masyarakat tetap utuh, menegakkan nilai dan norma sosial masyarakat sehingga 

kelak dapat mengurangi kejahatan. 

Pidana kerja sosial dapat memberi rasa keadilan bagi setiap pihak termasuk 

masyarakat. Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat 

dijumpai hampir di setiap masyarakat. Konsep keadilan yang cukup relevan yang 

dikonsepsikan Roscoe Pound. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan 

bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam 

banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan adalah keselarasan hubungan antar 

manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan 

moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis, 

keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antara 

manusia dalam masyarakat (Sholehudin, 2011). 

Pidana kerja sosial dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi korban, karena 

pelaku telah mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan jahatnya. Tetapi disini pelaku 

juga mendapatkan hukuman bukan hanya sekedar sebagai balasan atas perbuatannya tetapi 

dengan adanya sanksi pidana kerja sosial sebagai sanksi dapat mendidik tentunya, 

memberikan nilai lain yaitu memperbaiki nilai-nilai dan moral pada dirinya yang telah 

rusak karena perbuatan jahatnya. Memperbaiki dan kemudian belajar kembali apa yang 

patut dan tidak patut, didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dengan itu semua masyarakat patut mempertimbangan kelebihan-kelebihan dari sanksi 

pidana kerja sosial ini untuk segera dioptimalkan penerapannya. Karenanya perlu segera 

diadakan pembahruan hukum pidana. 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat (Rukmi, 2008). Hukum yang diharapkan masyarakat adalah yang mencoba 

mengatasi aneka kekurangan dan menjadi institusi yang bermakna sosial. Hukum tidak 

hanya menjadi monopoli kaum elit, tetapi ingin membuka diri dan bersosialisasi, berjabat 
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tangan dengan rakyat, ingin memberi jasa sosial kepada rakyat. Hukum bermakna 

mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya (Kaharuddin, 2007). 

Hukum tidak saja menyangkut apa yang tertera dalam Kitab Undang-Undang, 

namun meliputi persoalan-persoalan yang lebih banyak lagi, hukum merupakan bagian dari 

masyarakat. Bahkan hukum dapat dilihat pula sebagai suatu penyederhanaan perwujudan 

keadaan, kejadian dan peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat (Rijkschroeff, 2011). 

Dengan demikian melakukan pembaharuan hukum pidana dengan segera mengoptimalkan 

penerapan pidana kerja sosial merupakan sebuah upaya reorientasi dan reformasi hukum 

pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang betul-betul 

diharapkan oleh masyarakat, karena pidana kerja sosial dapat membantu mengatasi 

persoalan yang ada di masyarakat, sehingga hukum bermakna mengantarkan keadilan dan 

kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam konteks ini maka dapat dipastikan pidana kerja 

sosial tidak melanggar HAM. 

Dilihat dari hak-hak asasi manusia dalam undang-undang sebagaimana telah 

dikeukan di atas, sanksi pidana kerja sosial sama sekali tidak bertentangan dengan hak-hak 

asasi manusia yang ada. Dan juga pidana kerja sosial yang diberikan bukan berupa kerja 

paksa dimana terpidana harus mengerjakan pekerjaan yang sangat berat yang apabila ada 

kesalahan akan dicambuk atau disiksa, jadi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tetap 

pada koridornya. 

Pidana kerja sosial yang dilaksanaan tidak akan mendapatkan upah, dalam konteks 

ini karena sifatnya sebagai pidana (work as a penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana 

kerja sosial tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Kesimpulannya 

bahwa pidana kerja sosial yang tidak mendapatkan upah pada pelaksanaannya bukan 

merupakan pelanggaran HAM karena sifatnya sebagai pidana (work as a penalty). 

Seseorang tepidana menjalankan pidana kerja social akan melakukan kegiatan 

pelayanan bagi masyarakat umum atau bisa kita sebut juga menolong sesama manusia, 

seolah-olah terpidana tersebut sedang menebus dosanya dengan melakukan kerja sosial 

(pengimbalan), yang menjadi pembedanya adalah kegiatan tersebut merupakan suatu 

hukuman yang harus dipenuhi. Perlu diingat bahwa kegiatan ini mengandung konsekuensi 

positif dari pada hanya sekedar berada di dalam LP dengan tetap menjunjung tinggi harkat 
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dan martabat seagai manusia. Sehingga jelas pidana kerja sosial tidak merendahkan harkat 

dan martabat terpidana. 

Sanksi pidana kerja sosial memberi ruang gerak yang lebih bagi terpidana karena 

pelaksanaannya yang berada di luar LP. Ini artinya pidana kerja sosial memberikan hak 

untuk terus berkembang dan berkreatifitas dan juga memberikan hak bagi terpidana untuk 

berpartisipasi dalam kelangsungan hidup manusia dan dari keseluruhan di atas dapat 

membuat dirinya merasa lebih berarti karena pekerjaan sosial yang dilakukan. 

Pancasila adalah local wisdom Indonesia. Dalam Pancasila terkandung juga amanat 

membangun. Membangun tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup 

manusia yang lebih baik, pembangunam manusia Indonesia seutuhnya dan pcmbangunan 

seluruh masyarakat Indonesia, yang meningkatkan harkat dan martabat manusia. Salah 

satunya yang negara dan bangsa Indonesia lakukan saat ini adalah dengan mencanangkan 

pembentukan watak dan kepribadian yang lebih serasi dengan tantangan zaman. Setiap 

masyarakat bangsa dan negara pasti mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan 

dimensi ruang dan waktu. Perubahan itu bisa dalam arti sempit, luas, cepat atau lambat, 

baik dan buruk. Perubahan dalam masyarakat, bangsa dan negara pada prinsipnya 

merupakan proses terus-menerus untuk menuju masyarakat maju atau berkembang. 

Semua ini merupakan tantangan zaman. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya perlu digunakan pendekatan yang tepat 

dalam segala hal, termasuk dalam pemidanaan, baik pemilihan dan penggunaan pidana. 

Dalam konteks ini maka sangat tidak sesuai jika masih dipertahankan dan dipergunakan 

sanksi perampasan kemerdekaan. Di sini penggunaan sanksi kerja sosial merupakan 

pendekatan yang tepat, karena sanksi kerja social dapat membantu bangsa dan negara 

dalam membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan 

zamannya. Hal ini tentu untuk menciptakan kondisi hidup manusia Indonesia yang lebih 

baik. Melalui pembentukan karakter dan kepribadian, akan terjadi pergeseran sistem nilai 

budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di dalam 

masyarakatnya. Pembangunan karakter dan kepribadian secara nasional bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spirituil 

berdasarkan Pancasila. Dengan demikian penerapan sanksi pidana kerja sosial juga 

memiliki peranan untuk untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 

merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.  
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Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat bersumber dari nilai-

nilai yang digali dari budaya masyarakatnya (Pancasila). Pancasila sebagai kearifan lokal 

masyarakat Indonesia merupakan modal pembentukan karakter luhur. Pancasila sebagai 

kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Membangun jati diri 

bangsa salah satunya melalui penerapan pemidanaan yang berbasiskan Pancasila sebagai 

kearifan lokal masyarakat, bangsa dan negara Indonesia pada dasarnya dapat dipandang 

sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. 
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BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Kegiatan Penelitian Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun telah dilakukan hingga bulan Desember 

tahun 2019, sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Laporan Akhir ini, dapat dikatakan telah 

mencapai 90 % (Sebilan puluh persen). Peneliti memiliki kesempatan untuk menyempurnakan 

Capaian Penelitian ini (berupa draft pengayaan bahan ajar dan submit jurnal), sehingga pada tahun 

2020 dapat secara komprehensif selesai sesuai dengan Tujuan Penelitian yang telah dirumuskan. 

Peneliti juga akan melakukan penelitian lanjutan tahun ke 2 dan ke 3 agar lebih mendalam dan 

diperoleh luaran yang dapat diterapkan sebagaimana perencanaan yang telah disampaikan di depan 

untuk kemudian hasilnya dapat bermanfaat secara nasional. 
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BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Optimalisasi pidana kerja sosial sebagai upaya pengurangan beban negara dalam 

pembinaan terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu segera dilakukan 

mengingat pertama, pidana perampasan kemerdekaan saat ini sedang mengalami ”masa 

krisis” karena pidana perampasan kemerdekaan saat ini termasuk salah satu jenis sanksi 

yang banyak memperoleh kritikan tajam dari sudut efektifitas maupun dilihat dari akibat-

akibat negatif yang menyertai penggunaan pidana perampasan kemerdekaan tersebut, 

yaitu over kapasitas daya tampung para terpidana di Lapas (meningkatnya angka 

penghuni Lapas membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar guna 

membiayai kebutuhan Terpidana berupa makan, pakaian dan sebagainya), keterbatasan 

fasilitas untuk terpidana, permainan kotor di dalam Lapas (korupsi dalam Lapas), Lapas 

menjadi sekolah bagi pelaku kejahatan menjadi penjahat professional, dan pidana 

perampasan kemerdekaan membahyakan dan merusak atau menghalangi secara serius 

kemampuan pelaku tindak pidana untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah 

ia dikeluarkan dari Lapas. Keadaan-keadaan ini kemudian tentu akan melahirkan efek 

domino pada persoalan keamanan, ketentraman dan kedamaian negara. Hal ini 

menjadikan pemidanaan sebagai problem dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana 

diketahui tujuan dari pemidanaan adalah bentuk perlindungan bagi segenap tumpah darah 

Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemidanaan harus 

mempertimbangkan aspek humanis. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan pidana 

perampasan kemerdekaan dipandang sebagai jenis pidana yang tidak humanis, 

menimbulkan persoalan kemanusiaan, sangat berpotensi menjadikan terpidana 

mengalami ketidakbermaknaan hidup, sehingga pada jenis pidana ini, filosofi 

pemidanaan berupa pembinaan tidak terwujud, tidak mampu menunjang pengendalian 

dan pengurangan kejahatan. Sanksi pidana kerja sosial harus menempati posisi sentral dalam 

stelsel pidana, ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan sanksi pidana kerja sosial, 

dimulai pada tindak pidana korupsi. Di dalam pidana kerja sosial terdapat nilai-nilai yang 

sangat penting, yaitu rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang sejalan dengan filosofi 

pemidanaan. Selain itu diperlukan adanya optimalisasi penerapan pidana kerja sosial 
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karena pidana kerja sosial sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia.  

2. Konsep pemidanaan yang berbasis local wisdom di Indonesia adalah pemidanaan yang 

berbasiskan Pancasila. Pancasila adalah sistem nilai bangsa dan negara Indonesia. 

Pancasila sebagai nilai inti bangsa dan negara Indonesia, karena Pancasila berfungsi 

sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, diakui dan dijunjung tinggi oleh 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam untuk berperilaku. Pancasila sebagai 

sistem nilai (budaya) telah melekat dengan kuatnya dalam jiwa masyarakat Indonesia 

sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Pancasila sebagai sistem 

nilai budaya menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan bangsa dan negara 

Indonesia. Pancasila merupakan konsepsi abstrak yang baik dan amat bernilai dalam 

hidup, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam masyarakat 

bangsa dan negara Indonesia. Sistem nilai ke-Indonesia-an mengacu kepada nilai-nilai 

yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa dan negara Indonesia. Nilai-

nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan 

Indonesia. Nilai-nilai tersebut ada dalam Pancasila. Nilai-nilai itu antara lain adalah 

taqwa, iman, manusiawi, adil, bersatu, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, 

disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan 

kreatif dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut merupakan sifat/ciri khas kebudayaan suatu 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Konsep nilai ke-Indonesia-an ini kemudian 

diikat ke dalam satu dasar negara yaitu Pancasila. Di sini Pancasila memiliki peran yang 

signifikan untuk membangun harmoni sosial di masyarakat. Pemidanaan yang 

berbasiskan local wisdom adalah pemidanaan yang berbasiskan nilai relegiusitas, 

kemanusiaan, keberadaban, persatuan, musyawarah, dam keadilan. Pemidanaan yang 

mengakui terpidana sebagai makhluk yang memiliki keyakinan terhadap agama. 

Sehingga berdasarkan ini, pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada 

penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang 

beriman dan taat. Pemidanaan yang menghormati keluruhan harkat dan martabat manusia 

sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga berdasarkan ini, pemidanaan tidak boleh menciderai 

hak-hak asasinya yang paling dasar yaitu jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) serta tidak 

merendahkan martabat terpidana dengan alasan apapun. Pemidanaan yang menumbuhkan 
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solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Sehingga 

berdasarkan ini, pemidanaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan 

orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan 

untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Pemidanaan yang menumbuhkan 

semangat menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu 

mengendalikan diri, disiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud 

keputusan rakyat. Pemidanaan yang mampu melahirkan kesadaran kewajiban setiap 

individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain 

sebagai sesama warga masyarakat.  

 

B. Saran 

1. Pidana kerja sosial sebagai upaya pengurangan beban negara dalam pembinaan terpidana 

tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu segera dioptimalkan, karenanya perlu dilakuka 

kajian lanjutan tentang teknis pelaksanaan pidana kerja social ini khusus kepada terpidana 

korupsi. 

2. Seluruh jenis pidana sebaiknya juga berbasis pada local wisdom Indonesia. Terhadap hal 

ini juga perlu dilakukan kajian mendalam penerapan pidana kerja sosial yang berbasiskan 

juga pada local wisdom di masing-masing daerah. 
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