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BAB III 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/ PT.BJM  tentang 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur 

mengenai kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi sebagai pelaku 

korupsi dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan ketentuan  pidana oleh  

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PT. GJW adalah 

dengan memperhatikan  Pasal-Pasal  peraturan  perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan perkara pidana tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim 

menilai Kasus PT. GJW telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 2 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan 

ketentuan sanksi yang dikenakan terhadap korporasi (Pasal 20) korporasi 

tersebut dikenakan sanksi denda sebagai pidana pokok dan sanksi tambahan 

lainnya berupa penutupan sementara. 

2. Keadilan Bermartabat dalam hal penjatuhan sanksi denda di representasikan 

dengan adanya nilai kemanusiaan. Keadilan Bermartabat menilai, dengan 

mengkategorikan korporasi sebagai layaknya manusia biasa (subjek hukum) 

yang mampu berbuat seperti manusia dan mempunyai jiwa adil dan 
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bermartabat maka terhadapnya patut pula untuk dikenakan sanksi apabila 

telah terbukti melakukan tindak pidana.  Keadilan Bermartabat memberikan 

tuntunan agar sistem hukum yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dapat 

berjalan dengan penuh kemartabatan (menjunjung harga diri bangsa), oleh 

karena itu pengenaan sanksi terhadap korporasi yang dinyatakan bersalah 

merupakan suatu perbuatan yang bermartabat. Bahkan penjatuhan sanksi 

pidana berupa sanksi denda bagi korporasi juga dinilai telah sesuai dengan 

nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, mengingat sifat 

korporasi sebagai artficial person oleh karenanya penjatuhan sanksi bagi 

korporasi secara umum juga bersifat khas yaitu hanya pidana pokok berupa 

denda sebagai pidana pokok. Akan tetapi dalam beberapa perkara yang 

dinilai berat, penuntutan terhadap korporasi dan pengurus dapat dilakukan 

secara terpisah. Inti dari Keadilan Bermartabat adalah siapapun yang 

melakukan tindak pidana dan terlepas dari pengecualian, ia juga harus 

bertangggung jawab atas perbuatannya. 

B. SARAN 

Berdasarkan analisis mengenai putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/ PT.BJM  

tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka 

penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Banjarmasin dalam proses pelaksanaan 

kebijakan hendaknya turut mengawasi berjalannya proyek sehingga 

mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggungjawab.  



83 
 

2. Sanksi pidana pokok denda yang terdapat dalam Undang-Undang 

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

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hendaknya juga diatur 

mengenai bagaimana jika denda tidak dibayarkan sehingga akan 

mempermudah penegak hukum dalam hal pengeksekusiannya. 

 


