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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama ini dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), orang mengira bahwa tindak pidana yang ada 

dalam KUHP berikut sanksinya hanya dapat dikenakan terhadap manusia. Namun 

sesungguhnya kalau KUHP diperhatikan atau dipelajari dengan baik khususnya 

menggunakan teori Keadilan Bermartabat, KUHP justru mengatur tindak pidana 

dan ancaman sanksi terhadap korporasi. Manusia pada prinsipnya menurut teori 

Keadilan Bermartabat adalah korporasi. Teori Keadilan Bermartabat memandang 

bahwa manusia yang telah dimanusiakan adalah korporasi sedangkan manusia 

yang masih hidup dalam keadaan alamiah “the state of nature” belum 

dimanusiakan berarti belum merupakan korporasi. Hal ini sejalan dengan 

pengertian orang. 

Kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kemudian dibuat 

karena banyak terjadi perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia 

alamiah (naturalijk persoon)dan oleh badan hukum/korporasi (recht person) yang 

dapat menimbulkan kerugian yang besar di pihak masyarakat. Namun miskonsep 

di atas subjek hukum manusia dan korporasi seolah-olah membiarkan korporasi 

boleh melakukan perbuatan pidana dan tidak dihukum.  

Skripsi ini hendak memperkenalkan dan sekaligus memahami bagaimana 

pikiran Teori Keadilan Bermartabat (untuk selanjutnya disingkat Keadilan 



2 
 

Bermartabat) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi 

berikut pemberian sanksi, khususnya jenis sanksi denda terhadap korporasi. 

Kegiatan perekonomian di Indonesia dapat diselenggarakan melalui 

berbagai bidang usaha, yang dapat dilakukan sendiri, orang perorangan pribadi, 

atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan
1
.  Dari berbagai bentuk 

badan usaha atau perusahaan yang ada, pemahaman umum menyebutnya sebagai 

korporasi, yaitu Perseroan terbatasmenjadi badan usaha yang banyak diminati 

oleh berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha
2
. Terminologi atau istilah 

korporasi, sebenarnya belum terlalu lama dipergunakan sebagai suatu istilah 

dalam hukum di Indonesia.
3
 Dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari sudah biasa 

dipergunakan sebagai pengganti kata perusahaan, badan usaha, dan atau badan 

hukum, atau subjek hukum. 

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum 

pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, 

khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa 

Belanda disebut rechts persoon atau legal person.
4

 Secara etimologi kata 

korporasi dapat dijumpai dalam bahasa Belanda; corporatie, Inggris; corporation, 

Jerman; Korporation dan berasal dari kata ”corporation” dalam bahasa Latin. 

Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio adalah 

kata benda (subtantivum) yangberasal dari kata kerja corporare. Banyak dipakai 

orang pada Abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare juga berasal dari kata 

                                                             
1
Hasbullah, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertnaggungjawaban Pidana Korporasi 

(Bandung: Citra Aditya Bakti), 2013, hlm., 1. 
2
Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm., 2. 
3
R.Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1969, hlm., 781. 

4
Setiyono H, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban 

Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,  (Malang: Over press), 2002, hlm., 3. 
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“Corpus”(Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. 

Dengan demikian, corporatio itu berasal hasil dari pekerjaan membadankan, 

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan 

terhadap badan manusia biologis, yang terjadi menurut alam.
5
 

Sekedar suatu perbandingan,  peraturan mengenai Perseroan Terbatas mula-

mula  diatur dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Dalam perkembangannya, 

oleh karena aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah 

tidak dapat menampung dinamika perkembangan dunia bisnis, maka pemerintah 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.Diatur bahwa Perseroan Terbatas atau  Perseroan adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6

 Terlihat 

dalam definisi tersebut bahwa Perseroan Terbatas tidak secara tegas 

diidentifikasikan dengan korporasi. 

Melalui pengertian di atas, disebutkan perseroan bahwa adalah badan 

hukum maka secara tidak langsung menunjukkan identitasnya sebagai subjek 

hukum. Sebagaimana dikenal dalam konsep ilmu hukum, subjek hukum terbagi 

menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum.
7
Keduanya dalam skripsi ini adalah 

korporasi. Dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

                                                             
5
Soetan K, Pembaharuan Hukum Perdata Kita (Jakarta: Pembangunan), 1995,  hlm. 83. 

6
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

7
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta), 2008, hlm. 74. 
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menjadi pendukung hak dan kewajiban
8
 menurut hukum. Dalam hal ini, seperti 

yang telah dikemukakan diatas orang umumnya beranggapan bahwa  korporasi 

merupakan badan hukum serta subyek hukum. Sedangkan badan hukum adalah 

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dan melakukan suatu 

usaha untuk tujuan tertentu.  Manusia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan 

yang terdiri atas pribadi sekumpulan manusia yang bergabung untuk suatu tujuan 

tertentu serta memiliki kekayaan tertentu
9
. Dengan demikian korporasi  terdiri 

dari kumpulan individu yang mengikatkan diri dan menjadi “satu manusia 

yuridis” untuk melakukan usaha secara bersama dengan memisahkan harta 

kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. 

Kaitannya antara badan hukum dan perseroan terbatas, orang kemudian 

beranggapan bahwa ada perbedaan konsekuensi dari status legal person yang 

diemban oleh korporasi. Pertama, sebagai legal person, company dapat 

mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak 

dan kewajiban atas namanya sendiri. Kedua, karena company itu suatu badan 

yang terpisah dari pemegang sahamnya, kepentingannya dan kepentingan 

pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh 

company bukan harta dan kewajiban pemegang sahamnya. Jika company gagal 

memenuhi kewajibannya, yang harus digugat adalah company itu sendiri
10

, bukan 

pemegang sahamnya. Ketiga, kesalahan konsepsi, menurut penulis yaitu ada 

kategori artificial person, company mempunyai kehidupan yang berlangsung terus 

                                                             
8
Hasbullah, Op.Cit, hlm., 49. 

9
Setiawan, Badan hukum: Siapa yang mewakilinya (Jakarta: Ikahi, 1995), hlm. 140. 

10
Hasbullah., Op.Cit, hlm., 50. 
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sampai dengan dibubarkan meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap 

saat.
11

 

Peranan semua subjek hukum sebagai korporasi baik nasional maupun 

trans/multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting 

dan strategis. Tidak jarang kedudukan strategis dari korporasi sebagai subyek 

hukum digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil 

kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga kerugian yang dialami 

masyarakat maupun negara yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi 

adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan 

“tangan” badan hukum dan subyek hukum dalamnya. Manusia sebagai korporasi 

memiliki potensi melakukan tindak pidana. Di dalam lingkup hukum pidana, 

eksistensi korporasi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dibuat 

korporasi sehinga dapat dipertanggungjawabkan, hal inilah yang disebut sebagai 

tindak pidana korporasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor 13 Tahun 2016  pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak 

pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi 

sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi
12

. Dalam 

perkembangannya, sejak PERMA Nomor 13 tahun 2016, sudah dapat diterima 

bahwa suatu badan hukum termasuk perusahaan dianggap dapat melakukan tindak 

pidana sehingga konsekuensinya suatu badan hukum dapat dipidana. 

Contoh ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum 

pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt 

Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15), Undang-Undang Nomor 

                                                             
11

Hasbullah, Op.Cit, hlm., 49. 
12

Pasal 1(angka (8)) PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Dalam skripsi ini Undang-Undang 

dimaksud yaitu Undang-Undang Tipikor yang memungkinkan korporasi dikenai sanksi denda. 
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6 Tahun 1984  tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika (Pasal 5 ayat (3)), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Pasal 20), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

jonctoUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang (Pasal 4 ayat (1)).
13

 

Dalam perjalanannya pemikiran mengenai corporate crime, banyak 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli  hukum  khususnya  hukum  pidana.  

Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin ''universitas  

delinquere  non  potest'' (korporasi  tidak  mungkin melakukan tindak pidana), ini  

dipengaruhi  pemikiran, bahwa keberadaan korporasi  di  dalam  hukum  pidana  

hanyalah  fiksi  hukum yang  tidak mempunyai mind (pemikiran), sehingga tidak 

mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk  dapat  dipersalahkan  secara  

pidana  (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana  mensyaratkan 

adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus) atau dikenal 

dengan ''actus non facit reum, nisi mens sit rea''.
14

 Namun masalah ini sebenarnya 

tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran corporate 

crime yang juga merupakan suatu kebenaran, menurut Teori Keadilan 

Bermartabat yang disiapkan dalam skripsi ini. 

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara 

garis besar dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama,ditandai dengan usaha-

usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan 

(naturelijk persoon) apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan 

                                                             
 

13
Hasbullah, Loc.cit. 

14
Ibid. 
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korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan pengurus korporasi 

tersebut. Dalam hal ini membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus. Tahap 

kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata 

memimpin korporasi tersebut dalam tahap ini, sejatinya terlihat bahwa manusia 

itu dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi. Tahap ketiga merupakan 

permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi dalam tahap ini dibuka 

kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya 

menurut hukum pidana.
15

 Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak 

pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan. 

Mardjono Reksodiputro mengajukan ada tiga sistem di Indonesia berkenaan 

dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi 

dilihat dari fungsi kepengurusannya bilamana terjadi suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi. Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan 

penguruslah yang bertanggungjawab. Kedua, korporasi sebagai pembuat dan 

pengurus yang yang bertanggung jawab. Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan 

juga sebagai yang bertanggung jawab
16

. Sedangkan, Sutan Remi Sjahdeini 

berpendapat pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan 

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, hal ini tepat 

karena korporasi tidak saja ditempatkan sebagai subjek hukum pidana, artinya 

dapat saja melakukan delik, tetapi juga padanya ada elemen mens rea, sebagai 

konsekuensinya jika korporasi bersalah dapat dipidana. Karena korporasi itu 

                                                             
15

Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group), Cet. 1, hlm.,216. 
16

Hasubullah, Loc.cit. 
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hanya dapat  berbuat dengan “tangan” pihak lain, dalam hal ini pengurusnya, 

maka pengurus yang bersangkutan pun harus dimintakan pertanggungjawaban 

pidananya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi 

mempunyai dua struktur pertanggungjawaban yaitu dengan pembebanan 

pertanggungjawaban dan pemberian sanksi baik kepada pengurus maupun kepada 

korporasi yang bersangkutan.
17

 Namun, sekalipun struktur pertanggungjawaban 

pidananya dibuat seperti itu, yang benar adalah bahwa manusiapun ternyata 

adalah korporasi. 

Ada dua hal dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama 

tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai 

perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Hal yang 

pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan  pengurus adalah juga 

perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas  identifikasi”
18

. Dengan  asas  

tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasikan 

(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Hal ini dibenarkan pula 

dalam prinsip Keadilan Bermartabat. Untuk  hal  yang kedua, memang selama ini 

dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku  tindak  pidana  masih sering 

dikaitkan dengan  perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke 

dader) namun hal ini dapat diatasi dengan  ajaran  “pelaku  fungsional” 

(functionele  dader). Dapat dibuktikannya bahwa  perbuatan  pengurus  atau  

pegawai  korporasi  itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan 

                                                             
17

Ibid. 
18

Ibid. 
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korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (dolus and culpa) mereka harus 

dianggap sebagai  kesalahan  korporasi.
19

 

Selanjutnya, untuk memilah-milah korporasi mana yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman penegak hukum. 

Mengacu definisi korporasi dalam UU Tipikor dan PERMA No.13 Tahun 2016, 

korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi 

bentuknya dapat berbagai macam. Antara lain, dapat berbentuk korporasi swasta 

murni atau korporasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  BUMN sendiri 

didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan, 

Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum. Dengan demikian semua 

bentuk korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum apabila 

melakukan tindak pidana. Pemidanaan terhadap korporasi adalah masalah 

kebijakan publik, yang merupakan bagian dari hukum. Dalam kebijakan itu 

dipilihdan ditetapkan pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalam upaya 

pengendalian kejahatan atau tindak pidana korporasi (khususnya korupsi). 

Korporasi dapat melakukan delik apa saja mengingat statusnya sebagai 

subjek hukum, akan tetapi selama ini dikenal ada pembatasnya. Delik-delik yang 

masih dianggap tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik yang satu-

satunya ancaman pidanannya hanya dikenakan kepada orang biasa, misalnya 

                                                             
19

Ibid. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5864df3b2d7eb/node/534/peraturan-ma-no-13-tahun-2016-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi
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pembunuhan (murder, manslaughter), delik yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang biasa, misalnya bigami, perkosaan
20

. Menurut Andi Hamzah, sehubungan 

dengan hal tersebut, patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin 

dipidana, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat 

dilakukan oleh korporasi, delik itu harus ada ancaman pidana alternatif 

dendanya.
21

 Pandangan ini dikoreksi dalam penulisan skripsi ini. 

Korporasi memegang peranan penting dalam  kehidupan masyarakat. Dalam  

perkembangannya  tidak  jarang  korporasi  melakukan korupsi,  oleh  karena  itu  

korporasi  diterima  sebagai  subyek  hukum  dan diperlakukan sama dengan 

subjek hukum orang. Penerapan sanksi pidana memiliki kendala dalam 

prakteknya. Antara lain ada anggapan bahwa belum ada yurisprudensi mengenai 

pemidanaan terhadap korporasi. Keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, 

kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, ancaman pidana pokok yang 

hanya berupa denda serta  tuntutan pidana kepada  korporasi  dapat  diwakilkan, 

semuanya solah membenarkan anggapan keliru itu. Ada pembaruan  hukum  yang  

mengatur  mengenai pemidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam 

menempatkan korporasi sebagai tersangka. 

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kejahatan korporasi memang bukan 

lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara 

karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju 

maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Bahkan, perkembangan 

masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi 

kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Akhirnya sebagaimana 

                                                             
20

Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindak Pidana dalam Masalah-masalah Hukum, 

(Semarang: FH-UNDIP), 1987, hlm.27. 
21

Habullah, Op.Cit, hlm, 101. 
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dikemukakan diatas, sudah dapat diterima bahwa suatu badan hukum termasuk 

korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana sehingga konsekuensinya 

suatu badan hukum dapat dipidana. 

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dikenal melalui Undang 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pada Undang-Undang ini, 

korporasi dijadikan subyek hukum dengan rumusan “setiap orang.” Setiap orang 

didefinisikan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi.
22

 Penanganan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi pada kenyataannya menuai pro 

dan kontra terutama terkait dengan pemberian sanksi oleh Pengadilan. Apakah 

penjatuhan sanksi denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi 

telah dinilai cukup, hal tersebut akan diuraikan secara lebih mendalam. 

Sebelum memahami sanksi denda kepada korporasi, perlu dikemukakan 

bahwa jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi selama ini dapat ditemui 

dalam rumusan peraturan-peraturan diantaranya, Pasal 15 ayat (1)  UUTPE, Pasal 

25 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1964, Pasal 46 ayat (1) UU No. 32 Tahun 

1997.Terlihat bahwa “pidana serta tindakan tata tertib” juga diancamkan kepada 

badan hukum.  Menurut UU Psikotropika, korporasi yang melakukan tindak 

pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 59. Disamping, pidananya pelaku 

terhadap korporasi dikenakan pidana denda sebesar lima milyar rupiah. Kepada 

korporasi juga dikenakan pidana denda sebesar dua kali pidana denda yang 

berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat pula dijatuhi pidana tambahan 

                                                             
22

Pasal 1 angka 3Undang-UndangUU No. 31 Tahun 1999 joUndang-Undang No. 20 Tahun 

2001, LN No.140 Tahun 1999, TLN No.3874 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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berupa pencabutan izin usaha, jika korporasi melakukan tindak pidana 

psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. 

Sedangkan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan Pidana  pokok  yang  

dijatuhkan terhadap korporasi adalah  pidana  denda  paling  banyak seratus miliar 

rupiah. Selain  pidana  denda sebagaimana  dimaksud terhadap korporasi  juga  

dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim, 

pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin 

usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi 

untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Disamping itu 

dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat dijatuhkan 

hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan 

hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari 

peredaran, atau pencabutan ijin usaha. Sehubungan dengan apa yang disebutkan, 

maka untuk korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda 

dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. Dari beberapa peraturan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana 

hanyalah pidana denda sebagai pidana pokok. 

Pidana terhadap pelaku kejahatan korporasi harus disepadankan dengan 

kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan 

sosial, seperti pemeliharaan tertib masyarakat dan perlindungan masyarakat dari 

kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya lain yang tidak dibenarkan. Sehubungan 

dengan hal-hal tersebut, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dengan karakteristik 
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yang bersifat khas dari kejahatan korporasi adalah pertama dalam menjatuhkan 

pidana terhadap korporasi, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau 

sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut disebabkan karena dampak 

putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya mereka yang 

berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang “tidak berdosa” seperti buruh, 

pemegang saham, dan para konsumen. Untuk mencegah dampak negatif 

pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengansuransikan para 

pekerja, pemegang saham, sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang 

mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.  

Di berbagai negara, untuk penuntutan dan pemidanaan korporasi biasanya 

dianut apa yang dinamakan ”bipunishment provisions” artinya, baik pelaku 

(pengurus) maupun korporasi itu sendiri. Kedua jika sanksi pidana dijatuhkan 

terhadap tindak pidana korporasi, maka tujuan pemidanaan utama yang harus 

dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan 

justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak 

pidana telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar sehingga 

pidana harus menceminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat.
23

 Apabila 

diamati jumlah ancaman pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang selama ini, 

khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang erat hubungannya dengan 

perubahan dan perkembangan masyarakat, misalnya tindak pidana ekonomi, 

korupsi, lingkungan hidup, narkotika, psikotropika, perlindungan konsumen, 

maka kecenderungan yang nampak ialah penetapan ancaman pidana denda yang 

cukup tinggi. 

                                                             
23

Dewa Made,  Hukum Pidana Korporasi, (Denpasar: Setara press) 2015, hlm.,  45. 
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Berdasarkan uraian tentang sanksi denda terhadap  korporasi di atas, 

penulis mencoba untuk menghubungkan dengan perspektif teori Keadilan 

Bermartabat sebagaimana dikemukakan Teguh Prasteyo, Ruang lingkup teori 

Keadilan Bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari 

kaidah-kaidah dan asas-asas yang berlaku. Teori Keadilan Bermartabat 

mengungkapkan semua kaidah dan asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum 

positif Indonesia yaitu sistem hukum berdasarkan Pancasila. 

 Melalui pemahaman teori Keadilan Bermartabatdapat dipahami pula 

dasar-dasar sosial kemasyarakatan, kebudayaan, moral, dari hukum serta teori 

yang memotret, mengkontruksi, atau mensistematisasi pertanggungjawaban 

eksistensi hukum dan segala sesuatu yang ada dalam sistem hukum yang 

dijelaskan itu. Secara singkat, definisi teori Keadilan Bermartabat adalah suatu 

“alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya cipta, hasil rancang bangun yang 

dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.
24

Dalam perspektif Teori Keadilan 

Bermartabat yang berpendirian bahwa orang/manusia alamiah yang telah 

dimanusiakan dalam hal ini yang telah masuk kedalam perjanjian bersama 

(Pancasila) dengan demikian ia menjadi korporasi. Konsekuensi yuridisnya 

manusia yang telah dimanusiakan itu (korporasi) dapat dikenai semua jenis sanksi 

pidana termasuk sanksi denda. 

Untuk mengkonkretisasi hubungan antara “Sanksi Denda Bagi Korporasi 

Sebagai Pelaku Korupsi Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat” yang 

dianalisis melalui putusan nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. 

 

                                                             
24

Teguh Prasteyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media), 

2015, hlm., 91. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang 

akan di kaji adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Putusan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/PT.BJM? 

2. Bagaimana Aspek/ Parameter Keadilan Bermartabat Terkait Sanksi Denda 

Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Putusan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. 

2. Mengetahui Aspek/ Parameter Keadilan Bermartabat Terkait Sanksi Denda 

Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan penegasan bahwa 

penanganan kasus pidana korporasi sebagai pelaku korupsi harus tetap ditegakkan 

mengingat  status korporasi sebagai subjek hukum sudah jelas. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis 

normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum 

yang akan diteliti.
25

 

2. Pendekatan yang digunakan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan undang-undang (statue approach) yakni melihat hukum dalam 

perspektif hukum positif.
26

 

3. Sumber-sumber Penelitian Hukum 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan atau Putusan Pengadilan. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang 

berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan pengadilan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/PT.BJM, serta PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
27

 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, 

                                                             
25

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jawa Timur: 

Bayumedia Publishing) 2009, hlm. 45. 
26

Ibid, hlm 46. 
27

Ibid. 
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jurnal hukum, artikel, halaman website berkaitan dengan objek kajian, 

buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini.
28

 

c) Unit Analisa  

Unit analisa dalam penelitian terdapat dua pokok bahasan yakni yang 

pertama adalah membahas tentang Peraturan perundang-undangan berkaitan 

dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi (Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terkait dengan sanksi 

pidananya. Untuk mendukung pemahaman tentang sanksi pidana korporasi, 

penelitian ini mengamati Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. Kedua, 

penelitian ini membahas mengenai keterkaitan antara teori Keadilan 

Bermartabat dengan pengenaan sanksi pidana denda bagi korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana korupsi.
29

 

F. Orisinalitas Penelitian 

Tabel Perbandingan Penelitian yang Pernah Ditulis dengan Penelitian Penulis 

 

No. 
Nama 

penulis 
Judul skripsi  Rumusan Masalah Fokus Kajian 

1. Tika 

Damayanti  

(Fakuktas 

Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar) 

Penerapan Sanksi 

Pidana Terhadap 

Korporasi  

Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana 

Korupsi 

(Studi Kasus 

Putusan 

no:936.k/pid.sus/

2009.MA) 

1. Bagaimanakah 

Penerapan Sanksi 

Pidana Oleh 

Hakim Dalam 

Tindak Pidana 

Korupsi Yang 

Dilakukan Oleh 

Korporasi Pada 

Perkara Pidana 

No:936.K/Pid.Sus/

Meneliti perkara 

kasus PT.GJW 

selaku korporasi 

dalam tingkat 

kasasi dan 

menganilisis 

pertimbangan 

hakim mengenai 

berat ringannya 

penjatuhan sanksi 

                                                             
28

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, “Penelitian Hukum”, cetakan  ke-4, Jakarta : Kencana, 

hal.141. 
29

Ibid, hlm, 42. 
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2009.MA ? 

2.  Bagaimanakah 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Menentukan Berat 

Dan Ringannya 

Pidana Yang 

Dijatuhkan Dalam 

Putusan Perkara 

Pidana 

No:936.K/Pid.Sus/

2009.MA ? 

pidana denda. 

Dimana dalam 

tingkat kasasi, 

amar putusannya 

menguatkan 

putusan 

Pengadilan  Negeri   

908/Pid.B/2008/P

N.Bjm  serta  

Putusan  

Pengadilan  Tinggi  

Banjarmasin  

812/Pid.Sus/2009/

PT.Bjm 

2.  Sri Septiany 

Arista 

Yufeny 

(Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Masakassar) 

Pertanggungjawa

ban Pidana 

Korporasi 

Dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

(Studi Kasus 

Putusan Nomor 

53/Pid.Sus/2012/

Pn.Makassar) 

1. Bagaimana 

pertanggungjawaba

n pidana korporasi 

dalam tindak pidana 

korupsi. 

2. Bagaimana 

pemidanaan 

korporasi dalam 

tindak pidana 

korupsi berdasarkan 

Putusan Nomor 

53/Pid.Sus/2012/P

N.Makassar 

Model 

pertanggungjawab

an pidana 

korporasi yang 

diterapkan adalah 

Korporasi  

sebagai pembuat 

dan pengurus yang  

bertanggungjawab 

yakni dalam hal  

ini korporasi PT. 

Aditya Rezki 

Abadi Makassar  

yang berbuat 

namun  

Muhammad 

Jusmin Dawi bin 

Semi 

selaku Direktur  

Utama PT.Aditya 

Rezki Abadi 

Makassar yang 

bertanggungjawab

. Menjatuhkan 

pidana penjara 

selama 12 tahun 

kepada Direktur 

dan denda sebesar 

tiga ratus juta dan 

membayar ganti 

kerugian negara. 

  

3. Niken Sri 

Ekowati 

Sanksi Pidana 

Denda Bagi 

1. Bagaimana 

Penerapan sanksi 

PT. GJW sebagai 

subjek dalam 
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(Fakultas 

Hukum 

UKSW 

Salatiga) 

Korporasi  

Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana 

Korupsi Dalam 

Perspektif 

Keadilan 

Bermartabat 

(Studi Kasus 

Putusan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/

PT. BJM) 

Pidana Korporasi 

Dalam Undang-

Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo 

Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 

2001 tentang 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Korupsi terkait 

Putusan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/P

T. BJM. 

2. Bagaimana aspek/ 

parameter 

Keadilan 

Bermartabat 

Terkait Sanksi 

Denda Korporasi 

Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana 

Korupsi? 

 

Tindak Pidana 

Korupsi, sehingga 

dapat dimintakan 

pertanggungjawab

an  dan dikenakan 

sanksi pidana. 

Menurut Keadilan 

Bermartabat 

penjatuhan saksi 

denda sudah 

sesuai dengan 

nilai-nilai yang 

terkandung dalam 

Pancasila. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari tiga Bab yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitan yang 

meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber-sumber 

hukum (primer dan sekunder) dan unit analisa, juga mencantumkan data 

mengenai skripsi-skripsi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini, 

serta sistematika penulisan yang menjelaskan apa saja yang dibahas dalam 

tiap-tiap Bab. 
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Bab II:  Pembahasan dan Hasil Penilitian, 

Menjabarkan mengenai Tinjauan Pustaka diantaranya tentang Ruang 

Lingkup Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Korporasi Sebagai Subjek 

Hukum Pidana Dan Tindak Pidana Korporasi, Pengertian Tindak Pidana 

Korporasi, Pidana dan Sanksi Pidana, Denda Sebagai Sankasi Pidana Pokok 

Tindak Pidana Korporasi, Teori Keadilan Bermartabat, dan Tinjauan 

Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. Hasil penelitian yakni menjawab 

rumusan masalah diantaranya mengenai pidana denda bagi korporasi 

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

aspek/parameter Keadilan Bermartabat dalam putusan sanksi denda 

(Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM). 

Bab III : Penutup 

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

telah diteliti, serta memberikan saran yang merupakan rekomendasi yang 

dihasilkan setelah melakukan penelitian. 

 

 

 


