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Tabel 28 

Ketentuan Pidana Kerja Sosial Anak Di Negara Belanda 

Peraturan Perundang-Undangan/ Dasar Hukum 

Jenis Tindak Pidana 

Tujuan  Lama/ Waktu Pelaksanaan 

Usia Anak yang dapat 

dijatuhi Pidana Kerja 
Sosial 

Lembaga/ Pejabat yang 

menangani 
Pelanggaran Kejahatan 

Wetboek Van Strafrecht 
 
Art. 77h 

1. Pidana pokok : a. untuk kejahatan :kurungan 

anak/ denda, b. untuk pelanggaran : denda 

2. Salah satu  sanksi alternatif  pengganti pidana 
pokok dalam ayat (1): kerja sosial (community 
service)......... 

Art 77n (1) 

Hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif (pidana 

kerja sosial) setelah mengajukan kepada Badan 
Pembinaan dan Perlindungan Anak...... 

 
Art 77 m 

Jenis-jenis pekerjaan ; 
1) Memperbaiki kerusakan akibat tindak 

pidana. 

2) Mengikuti proyek pelatihan. 
 

Art. 77 f  1 b 
Pidana kerja sosial  untuk memperbaiki kerusakan 

akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan 

minimum 40 (empat puluh) jam dan tidak lebih dari 3 
(tiga) bulan. 

 
Art. 77m 
Lamanya  waktu bekerja untuk memperbaiki 
kerusakan akibat tindak pidana  tidak  lebih dari 200 

(dua ratus) jam  dan jangka waktu bekerja 

memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana tidak 
lebih dari 6 (enam) bulan. 

 
Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 (dua 

ratus) jam dan jangka waktunya tidak lebih dari 6  

(enam) bulan. 
 

Art. 77L (5) 
Sanksi ini hanya dapat dikenakan apabila terpidana 

belum mencapai usia 18 tahun.... 

 
 

Art. 77h 
......   

Pelanggaran : 
denda  

Art. 77h 
... Kejahatan : 

Kurungan  

-   
 

Art. 77 f  1 b 
....pidana kerja sosial atau 

untuk memperbaiki 
kerusakan akibat tindak 

pidana atau mengikuti 

proyek pelatihan minimum 
40 (empat puluh) jam dan 

tidak lebih dari 3 (tiga) 
bulan. 

 

Art. 77m 
Lamanya  waktu bekerja 

untuk memperbaiki 
kerusakan akibat tindak 

pidana  tidak  lebih dari 
200 (dua ratus) jam  dan 

jangka waktu bekerja 

memperbaiki kerusakan 
akibat tindak pidana tidak 

lebih dari 6 (enam) bulan. 
 

Lamanya proyek pelatihan 

tidak lebih dari 200 (dua 
ratus) jam dan jangka 

waktunya tidak lebih dari 6  
(enam) bulan. 

 
 

 

Art. 77L (5) 
...sanksi ini hanya 

dapat dikenakan 
apabila terpidana 

belum mencapai usia 

18 tahun.... 
 

Art. 77n  
......hakim dapat 

menjatuhkan sanksi 
alternatif  pidana kerja 

sosial 

 

  Sumber: Bahan hukum primer, diolah. 

 


