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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 
DAN INDIVIDUALISASI PIDANA  

 
 M . Haryanto, SH.M.Hum. 1 

 
Abstract 

 
As corporate become the subject criminal law, it was also a 
revolution in criminal law in Indonesia occurred. But, if we 
consider the problem of corporate criminal liability 
associated with the individualization of a crime, the 
accused or convicted person representing the corporation 
can not enjoy the individualization of criminal, because of 
the fact that the individualization of criminal offenses was 
tailored to the "needs" of individuals just fits if the subject 
of criminal law is human being as individuals. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Jika diamati bersama,  kejahatan mengalami perkembangan seiring 
dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dimana 
kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraris berbeda dengan 
kejahatan yang terjadi pada masyarakat industri. Bahkan jika 
dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat 
dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang 
perseorangan sebagai individu, yang lebih dikenal sebagai Natuurlijk 
persoon. Dalam perkembangannya ternyata tidak hanya manusia 
sebagai individu saja yang dapat dipertanggung jawabkan dalam 
hukum pidana, tetapi juga korporasi atau badan hukum atau disebut 
juga Rachts person, karena ternyata badan hukum juga dapat 
melakukan  kejahatan yang dapat dipidana. 
 

                                                 
1 Penulis adalah Dosen FH UKSW  
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Masyarakat sendiri, ketika diajak berbicara tentang kejahatan, 
gambaran yang ada pada benak mereka adalah kejahatan yang bersifat 
tradisional/konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, 
pencurian, penipuan, penganiayaan, yang korbannya sifatnya 
perseorangan dengan kerugian yang tidak besar. Mereka kurang 
memahami bahwa sebenarnya ada jenis kejahatan lain yang jika dilihat 
dari jumlah korbannya bisa bersifat masal atau lebih besar, demikian 
juga dengan kerugian yang dialami, itulah yang disebut dengan 
kejahatn korporasi. 
 
Pandangan masyarakat yang demikian adalah tidak salah, karena 
melalui media massa baik itu media cetak maupun media elektronik 
masyarakat lebih banyak disuguhi tempilan kasus-kasus konvensional.  
 
Seperti dikatakan oleh Arief Amrullah sebagai berikut : 
 
“Pandangan seperti itu tidak salah karena berbagai pemberitaan di 
media massa lebih banyak menyoroti kasus-kasus yang masih bertaraf 
konvensional daripada non konvensional (kejahatan korporasi), 
misalnya kasus Petrowidada di Gresik (Jawa Timur) hanya dipandang 
sebagai kebakaran biasa, Kasus pencemaran lingkungan di sekitar 
Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya 
menimbulkan dampak timbulnya penyakit-penyakit aneh yang diderita 
masyarakat di Teluk Buyat. Kendati demikian PT. Newmont Minahasa 
Raya itu menolak tuduhan mencemari lingkungan.”2 
 
Dilihat dari kuantitas, kualitas maupun macam-macam bidang 
usahanya, perkembangan korporasi sendiri di Indonesia khususnya 
sangat pesat dimulai sebelum krisis moneter tahun 1997. Korporasi ini 
didalam melakukan kegiatannya bergerak dalam berbagai bidang 
kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu bidang 
kehidupan-pun yang tidak menjadi urusan korporasi, bahkan setiap 
kebutuhan kita mulai kebutuhan sejak masih di dalam kandungan 
maupun kebutuhan ketika kita sudah meninggal dunia tidak lepas dari 
cengkeraman korporasi. 
  
Dengan berkembangnya korporasi dengan berbagai kegiatannya atau 
usahanya sudah barang tentu di satu pihak memberikan kontribusi 
positif terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara, misalnya 
                                                 
2 Arief Amrullah, 2004, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publissing, Jember, hal 1-
2. 
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terkait dengan pajak maupun devisa. Tetapi disamping itu juga dapat 
memberikan kontribusi yang negatif sebagai akibat secara langsung 
maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukannya, dimana tidak 
sedikit ditemukan adanya pencemaran lingkungan, pengrusakan 
sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak maupun 
menghasilkan produk-produk yang membahayakan kesehatran dan 
keselamatan konsumen. 
  
Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan korporasi inilah maka 
sering menimbulkan kerugian pada masyarakat khususnya konsumen, 
sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat untuk 
mengatasi dampak negatif tersebut, dalam arti bahwa hukum sebagai 
pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan 
perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.3 
  
Dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, apabila dilihat dari 
bidang hukum yang melingkupi adalah hukum administrasi, hukum 
perdata dan hukum pidana, tetapi penulis bermaksud untuk 
memfokuskan tulisan ini terkait dengan dampak negatif dari kegiatan 
korporasi yang terkait dengan hukum pidana, sehingga mengakibatkan 
korporasi menjadi subyek hukum pidana dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana, dengan memfokuskan 
permasalahan pada : Konsekwensi Pertanggung-jawaban Pidana  
Korporasi sebagai subyek hukum pidana dikaitkan dengan 
individualisasi pidana. 
 
PEMBAHASAN  
1. Pengertian Korporasi 

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini sering ditemukan istilah 
korporasi, dan istilah ini yang sering menggunakan adalah mereka 
para ahli hukum pidana dan kriminologi, untuk menyebut apa yang 
biasa digunakan dalam bidang hukum perdata sebagai badan 
hukum. Namun demikian dalam tulisan ini perlu diberikan 
pengertian apa itu korporasi, agar ada kejelasan bagi yang 
membacanya, dan pengertian ini tidak akan ditemukan dalam 
Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ditemukan di luar 
Kitab Undang-Undang hukum pidana. 

                                                 
3 Setiyono, 2003, Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis Dan 
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia 
Publissing, Malang, hal. 1. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 5/97 Tentang Psikotropika, Pasal 1 
butir 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang 
pemberantasan tindak Pidana Korupsi  Pasal 1 butir 1, dan 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 
butir 21, memberikan  pengertian tentang korporasi tidak berbeda, 
yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik 
merupakan badan hukum maupun bukan.  

Selain pengertian di atas, Chidir Ali memberikan pengertian 
sebagai berikut :  

Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat- 
syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain 
dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan 
karenanya dapat menjalankan hak – hak seperti orang biasa serta 
dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum 
(korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. 
Akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, 
melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.4 

Dari dua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa korporasi 
merupakan sebuah perkumpulan orang maupun kekayaan baik 
merupakan badan hukum ataupun bukan, perkumpulan tersebut 
dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa (individu) serta 
dapat dipertanggung jawabkan. Hanya saja korporasi di dalam 
bertindak harus melalui perantaraan orang biasa untuk dan atas 
pertanggung jawaban korporasi.  

Demikian juga dengan Jowitt’s Dictionary of English Law, 
memberikan pengertian korporasi sebagai berikut :  

Corporation is a succession or collection of persons having in the 
estimation of the law existence and rights and duties distinct from 
those of the individual persons who from it to from time to time. A 
corporation is also known as a body politic. It has fictious 
personality distinct from that of its member. 5 

                                                 
4 http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-korporasi-
menurut-ahli/, hal 1. diunduh 29 Mei 2009 

5 Ibid.  
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(Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang 
yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban 
hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi 
juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki 
karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.) 

Agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Jowitt’s 
Dictionary of English Law, Kumpulan orang sebagai korporasi 
mempunyai estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban 
hukum yang berbeda dari individu. Perbedaan ini akan Nampak 
jelas ketika dilakukan analisis tentang pertanggung jawaban 
korporasi sebagai subyek hukum dikaitkan dengan individualisasi 
pidana. 

2. Korporasi sebagai subyek hukum pidana 

Korporasi yang didalam hukum perdata dikenal sebagai badan 
hukum, dulunya seolah-olah hanya menjadi subyek dalam hukum 
perdata, tetapi dalam kenyataannya Setiyono mengatakan : 
Dalam hukum administrasi Negara misalnya, pemberian ijin-ijin 
usaha tidak hanya diberikan pada manusia alamiah (natuurlijk 
person) saja, tetapi juga pada badan hukum. Bahkan dalam 
bebarapa hal, kadang-kadang ijin usaha hanya dapat diberikan 
bila pemohon ijin itu mengambil bentuk “badan hukum” atau 
“perseroan terbatas”. Ketentuan ini tidak saja berlaku di 
Indonesia, melainkan berlaku unisversal di berbagai Negara.”6 
 
Sementara itu korporasi sebagai subyek tindak pidana, sampai saat 
ini juga masih terjadi pro dan kontra. Tetapi terlepas adanya pro 
dan kontra tersebut, Oemar Seno Adji (1984-160) sebagaimana 
dikutip oleh Setiyono berpendapat : 

“… kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-
persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-
pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teore7tis 
dapat dibenarkan.” 
 

                                                 
6 H.Setiyono, 2003, Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis Dan 
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia 
Publissing, Malang, hal 7-8. 

7 Ibid. hal. 11. 
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Bila dicermati sampai dengan saat ini nampaknya belum ada 
korporasi yang dijatuhi pidana (perampasan kemerdekaan) 
berdasarkan keputusan pengadilan atau yurisprudensi. Tetapi 
korporasi sebagai subyek hukum pidana telah ada putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 1969, 
Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar 
Sahara. Dengan putusan Mahkamah Agung tersebut berartia ada 
pengakuan yuridis bahwa korporasi sebagai subyek hukum dalam 
hukum pidana. 
 
Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai 
subyek hukum dapat dibaca dalam Pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1997, yang mengatakan : Jika tindak pidana 
psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, 
Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka 
disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi 
dikenakanpidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang 
berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana 
tambahan berupa pencabutan izin usaha. 
 
Juga bisa dibaca dari Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatakan :  

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan 
pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau 
pengurusnya. 

(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

 
Demikian juga dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
1999, yang mengatakan sebagai berikut : 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 
Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain 
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 
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denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

 
3. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana 

Berbicara hal ini tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang 
aliran monistis dan aliran duialistis dalam hukum pidana, dimana 
aliran monistis adalah aliran yang menyatukan antara elemen 
obyektif dan elemen subyektif, sedangkan aliran dualistis adalah 
aliran yang memisahkan antara elemen obyektif dengan elemen 
subyektif.  
 
Berkaitan dengan elemen delik, dimana menurut  Apeldoorn 
sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, mengatakan : 

“delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya 
suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen subyektif yang 
berupa adanya seorang pembuat (dader) yang mampu 
bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan 
(toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang 
bertentangan dengan hukum itu.”8 

Elemen obyekti delik adalah berbicara hal-hal yang berkaitan 
dengan perbuatan, yaitu adanya perbuatan manusia, yang 
memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. 
Sedangkan berbicara elemen subyektif delik adalah berbicara hal-
hal yang berkaitan dengan orangnya atau pembuatnya, yaitu 
meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya 
alasan pemaaf. 
 
Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) 
tentang pertanggungjawaban pidana ini dirumuskan sebagai 
berikut : 

“Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan 
yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan 
hukum yang berlaku; secara subyektif kepada pembuat yang 

                                                 
8 Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 
Yogyakarta, hal. 103. 
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memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk 
dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, 
syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau 
dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan 
berupa kesengajaan atau kealpaan.”9 

 
Dari apa yang diuraikan diatas, maka yang dimaksud dengan 
pertanggung jawaban pidana dalam hal ini adalah apakah orang 
yang yang karena perbuatanya memenuhi elemen obyektif dari 
delik dapat dikenai pidana yang telah diancamkan, ternyata dalam 
Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) 
mensyaratkan : orang yang karena perbuatannya memenuhi 
olemen obyektif dari delik baru dapat dikenakan suatu pidana 
apabila pada dirinya ada unsur kesalahan, oleh karena itu dikenal 
asas Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) 
dengan kata lain orang baru dapat dipertanggungjawabkan apabila 
perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsure kesalahan. 

 
4. Pertanggungjawaban pidana korporasi  

Setiyono mengatakan sebagai berikut :  
Dalam terma hukum telah terjadi pergeseran pandangan 
bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai 
pembuat disamping manusia alamiah (natuurlijk person). Jadi 
penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin 
universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan 
dengan menerima konsep pelaku fungsional (functional 
daderschap).”10 

 
Apa yang dikatakan oleh Setiyono tersebut ternyata dalam hukum 
positif di Indonesia tercerminkan dalam rumusan pasal-pasal 
undang-undang di luar Kitab undang-Undang hukum Pidana, 
sebagaiman bisa dibaca misalnya : 
 

                                                 
9 Hamzah Hatrik, 1995, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana 

Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability), PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal 11-12. 

10 H.Setiyono, 2003, Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis Dan 
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia 
Publissing, Malang, hal 1-2.. 
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Pasal 20 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
mengatakan :  
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu 

korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 
(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi 

menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula 
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan. 

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, 
maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat 
panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat 
tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 
1/3 (satu pertiga). 

 
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika mengatakan : 

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal64 dilakukan 
oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak 
pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 
(dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana 
tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa 
pencabutan izin usaha. 

 
Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika mengatakan :  

 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,Pasal 121, Pasal 
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 
129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan 
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 
3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal-Pasal tersebut. 
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 (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

 
Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika  mengatakan : 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 
Pasal123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat 
(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 
Pasal 46 Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1991/1992, 
merumuskan sebagai berikut : 

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu 
korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya 
dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan 
pengurusnya atau pengurusnya saja. 

 
Dari contoh beberapa rumusan pasal dari beberapa undang-undang 
dan Rancangan KUHP tersebut nampak sekali bahwa korporasi 
dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan yang 
dilakukan, tetapi bukan hanya dalam tiga undang-undang tersebut 
yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggung 
jawabklan menurut hukum pidana sebagaimana dapat dibaca 
dalam bukunya Arief Amarullah yang berjudul Kejahatan 
Korporasi pada halaman 222 sampai dengan halaman 256. 
 
Berkaitan dengan hal ini Muladi sebagaimana dikutip oleh Hamzah 
Hatrik, mengatakan : 

“Korporasi dikualifikasikan sebagai subyek yang dapat 
melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan 
disamping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai 
dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana 



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012 
  

 

201

dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan 
dalam hukum pidana.”12 

Menurut Hamzah Hatrik, ada tiga sistem kedudukan korporasi 
sebagai pembuat dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum 
pidana, yaitu :  

(1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggung jawab 

(2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggung jawab 

(3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung 
jawab.13 

Apa yang dikemukakan oleh Hamzah Hatrik tersebut oleh Dwidja 
Priyatno disebut dengan Model-Model Pertanggung-jawaban 
Pidana Korporasi, yang secara lengkap dikatakan :  

“Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat 
pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model 
pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu : 
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah 

yang bertanggungjawab; 

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 
bertanggungjawab; 

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab.”14 

Dari tiga sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan 
pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang sangat 
terkait dengan individualisasi pidana adalah sistem ketiga, yaitu : 
Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. 
 
 
 

 

                                                 
12 Hamzah Hatrik, 1995, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum 

Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability), PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal 7. 

13 Ibid. hal. 5. 
14 Dwidja Priyatno,2009, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi Di Indonesia, CV.Utomo, Bandung, hal.53. 
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5. Individualisasi pidana 

Membicarakan individualisasi pidana tidak terlepas dengan 
pembicaraan tentang Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan 
implementasi ide individualisasi pidana. Tujuan dan pedoman 
pemidanaan ini belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP 
sekarang.  
Ide individualisasi pidana menghendaki agar pidana yang 
dijatuhkan sesuai dengan karakteristik dan kondisi pelaku. 15 
Ide individualisasi pidana ini sebenarnya sudah dimulai sejak 
terjadinya pergeseran system pemasyarakatan sejak tahun 1964, 
dimana pembinaan kepada para narapidana diarahkan kepada 
resosialisasi, dan ini selanjutnya didukung dengan munculnya 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, 
khususnya pada Pasal 12. 
 
Berkaitan dengan individualisasi pidana ini Soedjono 
Dridjosisworo  mengatakan sebagai berikut : 
“Kecenderungan-kecenderungan modern kearah individualisasi 
sanksi pidana kerapkali memerlukan penelitian yang diperluas 
sampai pada kondisi pribadi maupun keadaan social si tersangka 
secara lebih cermat.”16  
 
Dari apa yang penulis uraikan di atas sebenarnya dalam 
pembicaraan RKUHP sampai dengan tahun 2010, tentang 
individualisasi pidana ini juga telah diakomodir, yaitu jika dibaca 
dalam rumusan Pasal 54 dan 55, dimana dalam kedua Pasal 
tersebut mengatur tentang tujuan pemidanaan dan hal-hal yang 
harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, di 
samping hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, serta adanya 
elastisitas pemidanaan. 
Ide individualisasi pidana berupa elastisitas pemidanaan 
(elasticity of sentencing) dalam Konsep KUHP telah 
diimplementasikan dalam beberapa pasal, yang intinya adanya 
keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi 
(pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau 

                                                 
15 Suwarto, 2007, Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan 

Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga 
Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung gusta Medan), Disertasi, hal. 163. 

16 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan 
Hukum, Armico, Bandung, hal. 15-16. 
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pelaku tindak pidana. Namun demikian, keleluasaan hakim 
tersebut tetap dalam dalam batas-batas kebebasan menurut 
undang-undang.17 
 
Lebih lanjut Ahmad Bahiej mengatakan :  

 “Dengan demikian konsep KUHP mempunyai pemikiran  
mengenai ide individualisasi pidana tidak hanya pada tataran 
pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi 
pribadi/individu, namun pidana yang telah dijatuhkan dan telah 
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dapat pula 
dilakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan pada 
perkembangan atau perbaikan individu terpidana serta 
mempertimbangkan pada tujuan pemidanaan.”18 

Permohonan penyesuaian tersebut telah diatur dalam Pasal 57 
Konsep KUHP, dengan ketentuan perubahan atau penyesuaian 
pidana tersebut menurut Konsep KUHP tidak diperbolehkan lebih 
berat dari putusan semula, dan dapat berbentuk:  
(a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, atau  
(b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.  
Jika permohonan perubahan atau penyesuaian ini ditolak hakim, 
baru dapat diajukan kembali satu tahun kemudian setelah 
penolakan, kecuali dalam keadaan khusus yang menunjukkan 
permohonan kembali tersebut pantas untuk dipertimbangkan. 
 

ANALISIS 
 

Dalam perkembangan hukum pidana saat ini yang menarik adalah 
berkembangnya tentang siapa yang dapat menjadi subyek hukum 
pidana, dimana tidak hanya pribadi/ individu, tetapi badan korporasi-
pun dapat menjadi subyek hukum pidana. 
Konsekwensi korporasi sebagai subyek hukum pidana berarti 
korporasi dapat melakukan perbuatan pidana atau apa yang dilakukan 
dapat memenuhi elemen obyektif dari delik, oleh karena itu mau tidak 
mau harus berbicara tentang bagaimana pertanggung jawaban 

                                                 

17 Ahmad Bahiej, 2003, http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/08/prinsip-
individualisasi-pidana-dalam.html , hal. 11. diunduh 29 Mei 2012 

 
18 Ibid. hal. 12. 
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korporasi menurut hukum pidana atau dengan kata lain apakah 
korporasi karena perbuatannya dapat memenuhi elemen subyektif dari 
delik. 
 
Apabila  karena perbuatannya korporasi memenuhi elemen obyektif 
delik, maka menurut Hamzah Hatrik dan Dwidjo Prayitno, ada tiga 
model pertanggungjawaban korporasi, yaitu : 
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab; 
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; 
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 

bertanggungjawab.” 
Dari tiga model pertanggung jawaban korporasi tersebut menarik 
dianalisis dikaitkan dengan individualisasi pidana, yaitu sebagai 
berikut : 
Untuk model pertama Pengurus korporasi sebagai pembuat dan 
penguruslah yang bertanggungjawab. Untuk model ini mestinya masih 
bisa dibedakan menjadi dua, yaitu : pengurus melakukan perbuatan 
pidana yang merugikan korporasi atau pengurus melakukan perbuatan 
pidana untuk korporasi. 
 
Jika pengurus melakukan perbuatan pidana yang merugikan korporasi, 
maka menurut penulis pengurus dalam hal ini dipertanggungjawabkan 
seperti seseorang sebagai pribadi atau individu (natuurlijk person) 
yang melakukan perbuatan pidana, sehingga individualisasi pidana, 
baik dalam rangka menjatuhkan pidana atau setelah putusan pidana 
berkekuatan hukum tetap dapat diterpkan kepadanya. Termasuk 
didalamnya upaya paksa yang berupa penangkapan dan atau 
penahanan dapat juga diterapkan seperti yang diterapkan kepada 
seseorang sebagai pribadi yang telah melakukan perbuatan 
pidana.Tetapi jika pengurus korporasi melakukan perbuatan pidana 
untuk korporasi, maka pengurus korporasi tersebut dipertanggung 
jawabkan mewakili korporasi, dan tentang individualisasi pidana dapat 
dijelaskan seperti model pertanggung jawaban korporasi yang kedua.  
 
Untuk model yang kedua Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 
bertanggungjawab, jika dikaitkan dengan ide individualisasi pidana 
khususnya dalam proses peradilan pidana, upaya paksa yang berupa 
penangkapan dan atau penahanan dapat  juga diterapkan seperti yang 
diterapkan kepada seseorang sebagai pribadi yang telah melakukan 
perbuatan pidana. Terkait dengan individualisasi pidana yang 
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menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan karakteristik 
dan kondisi pelaku, hal ini merupakan permasalahan tersendiri, karena 
karakteristik dan kondisi pelaku ini akan dinilai oleh hakim selama 
dalam proses persidangan, sementara itu  penampilan pengurus dengan 
berbagai sikap dan tingkah lakunya selama dalam proses persidangan 
adalah menggambarkan karakteristik dan kondisi yang ditampilkan 
oleh pengurus (secara pribadi)  tidak dapat. menggambarkan atau 
mewakili karakteristik atau kondisi dari korporasi yang diwakilinya, 
oleh karena itu akan menyulitkan  hakim dalam mengimplementasikan 
keleluasaan baginya dalam memilih dan menentukan sanksi (pidana 
atau tindakan) yang sekiranya tepat dijatuhkan kepada pengurus 
korporasi dalam mewakili pertanggung jawaban pidana korporasi. 
 
Demikian juga apabila dikaitkan dengan individualisasi pidana dalam 
hal putusan pidana telah memperoleh kekuatan hukum  tetap, yang 
dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan pada 
perkembangan atau perbaikan individu terpidana serta 
mempertimbangkan pada tujuan pemidanaan. Hal ini susah untuk 
dilakukan, mengingat selama pengurus korporasi yang mewakili 
pertanggung jawaban korporasi berada di lembaga pemasyarakatan, 
perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku pribadi bukan perilaku 
korporasi yang diwakili, sehingga perkembangan perbaikan perilaku 
individu pengurus yang mewakili korporasi bukan pula perkembangan 
perbaikan perilaku korporasi. Oleh karena itu dengan cara berpikir 
tersebut pengurus korporasi yang telah dipidana tidak dapat menikmati 
individualisasi sanksi pidana setelah putusan pidananya telah 
berkekuatan hukum tetap.  
 
Sedangkan untuk model pertanggungjawaban korporasi yang ketiga, 
yaitu Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab. Dalam beberapa undang-undang yang telah penulis 
kutip, secara tegas memang telah mengakomodir korporasi sebagi 
subyek hukum pidana. Tetapi dikatakan bahwa apabila korporasi 
sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggung jawab, maka 
berdasarkan Pasal 20 ayat (3 dan 4) Undang-Undang nomor 31 tahun 
1999. korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya dan pengurus 
korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain. 
Dari rumusan di atas, maka jelas-jelas rumusan Pasal 20 ayat (3 dan 4) 
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut, jika dikaitkan dengan 
individualisasi pidana dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana adalah 
sangat bertentangan dengan ide individualisasi pidana, karena dengan 
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pengurus yang mewakili korporasi masih juga dapat mewakilkan lagi 
pada orang lain, maka hakim akan kesulitan untuk melihat 
karakteristik dan kondisi, karena dengan tanpa pengurus mewakilkan-
pun hakim tidak dapat menilai bahwa tampilan karakteristik dan 
kondisi pengurus selama dalam persidangan adalah merupakan 
tampilan karakteristik dan kondisi korporasi sebagai pelaku tindak 
pidana, terlebih lagi ketika pengurus korporasi yang mewakili 
korporasi masih dapat mewakilkan lagi kepada orang lain. 
 
Sementara itu dikaitkan dengan sanksi yang tidak ada alternative lagi 
yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yaitu sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 20 (7) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, dan Pasal 
130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika, yaitu hanya berupa pidana denda, maka hal ini sudah 
membatasi kebebasan hakim dalam melaksanakan keleluasaan baginya 
dalam memilih dan menentukan sanksi (pidana atau tindakan) yang 
sekiranya tepat dijatuhkan kepada pengurus korporasi dalam mewakili 
pertanggung jawaban pidana korporasi. 
 
Dengan tidak adanya keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana 
kepada korporasi selain dengan menjatuhkan pidana denda, maka hal 
tersebut membawa konsekwensi pada individualisasi pidana setalah 
putusan pidana berkekuatan hukum tetap, yaitu korporasi tidak dapat 
menikmati perubahan atau penyesuaian berdasarkan pada 
perkembangan atau perbaikan individu terpidana serta 
mempertimbangkan pada tujuan pemidanaan, baik yang berbentuk 
pencabutan atau penghentian sisa pidana (perampasan kemerdekaan) 
atau tindakan, atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya, 
karena pidana denda adalah merupakan pidana pokok yang menurut 
penulis adalah lebih ringan dibandingkan dengan pidana peramapasan 
kemerdekaan. 
 
Konsekwensi lain dengan telah ditentukan secara pasti pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu berupa pidana denda, maka 
kepada pengurus yang mewakili korporasi atau wakilnya selama dalam 
proses penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan upaya paksa yang 
berupa penangkapan dan atau penahanan, mengingat upaya paksa yang 
berupa penangkapan dan atau penahanan  jika dilakukan tidak dapat 
dikonversi menjadi pidana denda (Pasal 30 KUHP mengatur konversi 
denda ke kurungan), sehingga apabila  upaya paksa dilakukan, maka 
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hal tersebut tidak dapat diperhitungkan terhadap pidana denda yang 
dijatuhkan oleh hakim.  
 
KESIMPULAN  

Dari analisis tersebut di atas, nampak jelas bahwa jika dikaitkan 
dengan pengertian korporasi dalam Jowitt’s Dictionary of English 
Law, dikaitkan dengan individualisasi pidana, maka disimpulkan hal-
hal sebagai berikut : 

1. Individualisasi pidana baik dalam rangka penjatuhan pidana atau 
setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap  hanya dapat 
diterapkan secara sempurna kepada subyek hukum pidana yang 
berupa orang perseorangan atau individu,. 

2. Pada model pertanggungjawaban korporasi yang pertama dan 
kedua individualisasi pidana dalam proses penjatuhan pidana, 
khusus untuk upaya paksa dapat diterapkan kepada pengurus yang 
mewakili korporasi, tetapi diluar hal tersebut dan dalam hal 
individualisasi pidana setelah putusan pidana berkekuatan hukum 
tetap tidak dapat dinikmati oleh pengurus korporasi yang mewakili 
korporasi. 

3. Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi model ketiga, 
individualisasi pidana dalam proses penjatuhan pidana maupun 
setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap tidak dapat 
diterapkan kepada korporasi. 

S A R A N 

1. Walaupun pertanggungjawaban pidana korporasi masih 
meninggalkan permasalahan terkait dengan individualisasi pidana, 
namun jika melihat tindakan korporasi dapat menimbulkan 
kerugian yang begitu besar dalam kehidupan bersama dan dalam 
berbagai bidang, maka korporasi sebagai subyek tindak pidana dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana perlu dipertahankan. 

2. Khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi 
model ketiga, menurut penulis, pidana denda yang diancamkan 
perlu ditingkatkan . 
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PENUTUP 

Demikian tulisan ini dibuat dengan disadari sepenuhnya masih banyak 
kekurangan dan diharapkan melalui presentasi dapat memperoleh 
masukan-masukan untuk dalam rangka penyempurnaan. 
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