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BAB II 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Tinjuan Pustaka 

Dalam penulisan Bab ini akan dibahas mengenai kajian yang berkaitan 

dengan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I dimana 

dalam rumusan masalah terdapat dua perumusan, sehingga untuk menjembatani 

perumusan tersebut akan dijabarkan dalam beberapa sub kajian sebagai berikut. 

 

1. Ruang Lingkup  dan Pengertian Korporasi 

Terminologi atau istilah korporasi, sebenarnya belum terlalu lama 

dipergunakan sebagai suatu istilah dalam hukum di Indonesia.
1
 Dewasa ini dalam 

kehidupan sehari-hari sudah biasa dipergunakan sebagai pengganti kata 

perusahaan, badan usaha, dan atau badan hukum, atau subjek hukum. Perseroan 

terbatas menjadi badan usaha yang banyak diminati oleh berbagai pihak yang 

ingin menjalankan usaha
2
. 

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. Corporarejuga berasal kata “Corpus” (Indonesia: badan), yang berarti 

memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporatio itu berasal 
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2
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hasil dari pekerjaan membadankan, dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan 

perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia biologis, yang terjadi 

menurut alam.
3
 

Dalam  Pasal  1654  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) 

disebutkan bahwa korporasi di definisikan sebagai "Perseroan perdata adalah  

suatu persetujuan antara dua orang atau lebih,  yang  berjanji  untuk  memasukkan  

sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh 

dari perseroan itu dibagi di antara mereka". Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, korporasi adalah badan usaha yg sah; badan hukum;  perusahaan atau 

badan usaha yang sangat  besar  atau  beberapa  perusahaan  yang  dikelola  dan 

dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
4
 

 Menurut Utrecht, korporasi adalah badan yang  menurut  hukum  

berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak 

berjiwa. Menurut Rochmat Soemitro, korporasi adalah suatu badan yang dapat 

mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.Menurut 

Satjipto Rahardjo, korporasi adalah badan  hasil  ciptaan  hukum  yang  terdiri  

dari corpus,  yaitu  struktur fisiknya  dan  kedalamnya  unsur  memasukkan  unsur 

animus yang membuat badan mempunyai kepribadian, oleh karena badan hukum 

itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan 

oleh hukum.
5
 

Menurut A.Z Abidin, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan 

manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, 

                                                             
3
Soetan K, Op.Cit, hlm. 83. 
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untuk tujuan tertentu. Menurut Subekti dan Tjitrosudubio yang dimaksud dengan 

corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. 

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi adalah sebutan yang 

lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa 

dalam bidang hukum lain khususnya dibidang hukum perdata, sebagai badan 

hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau 

dalam bahasa Inggris disebut dengan legal entities atau corporation
6
. 

Pengertian korporasi didalam hukum pidana sebagai ius constituendum 

dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal 

182 yang menyatakan, “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang 

dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. 

Perumusan pengertian korporasi dalam rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 

tersebut mirip dengan pengertian korporasi di negara Belanda. Perumusan di 

Belanda dapat dijumpai dalam Pasal 51 W.v.S sebagai berikut, tindak pidana 

dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum, apabila suatu tindak 

pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika 

dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum 

dalam Undang-Undang terhadap badan hukum atau terhadap mereka yang 

memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang 

bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap 

yang disebutkan bersama-sama. Selebihnya disamakan dengan badan hukum 

perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan, dan yayasan.
7
 

                                                             
6
Ibid.  

7
Hasbullah, Loc.Cit. 



24 
 

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas 

pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum 

perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau 

non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi harus 

mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.
8
 

Pengertian Perseroan Terbatas atau PT menurut Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.  

Korporasi memiliki karakteristik yang jauh berbeda apabila dibandingkan 

dengan bentuk usaha yang lain. Secara garis besar, karakteristik tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut yaitu pertama adanya entitas hukum, yang memiliki 

konsekuensi bahwa korporasi merupakan subyek hukum yang bersifat artficial 

(buatan), yang pada dirinya dapat melakukan perbuatan hukum. Sebagai entitas 

hukum, status ini diberikan oleh Negara setelah memenuhi syarat dan menempuh 

prosedur tertentu yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai 

bentuk inkorporasi.Kedua, Jangka waktu hidup yang tak terbatas. Korporasi pada 

dasarnya memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas sampai ada batasan 

ditetapkannya dalam anggaran dasar (by law) perusahaan atau dibubarkan 

keberadaannya oleh organ yang memiliki kewenangan untuk itu.Ketiga, tujuan 

dan kewenangan yang sangat luas. Korporasi biasanya memiliki tujuan dan 
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kewenangan yang dirumuskan dalam anggaran dasar perusahaan.Keempat, 

kewenangan yang bersifat terbatas dari pemilik modal. Ciri yang selalu melekat 

pada korporasi yang memiliki status sebagai badan hukum adalah tanggungjawab 

yang bersifat terbatas dari pemilik modal (limited liability). Tanggung jawab 

terbatas ini secara teoritis merupakan konsekuensi dari pembatasan kewenangan 

pemilik modal untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Pada korporasi, 

pengelolaan perusahaan diserahkan kepada suatu organ (profesisional) yang 

terpisah dari pemiliknya. 

 

a. Jenis-Jenis Korporasi 

Berdasarkan pembeda tertentu, korporasi dapat dipilah menjadi beberapa 

jenis, antara lain yaitu: dilihat dari pemiliknya, korporasi dapat dibedakan 

menjadi:korporasi milik Negara (state corporation), korporasi milik swasta 

(private corporation) dan korporasi campuran, dimana modalnya berasal dari 

unsur negara dan swasta. Dilihat dari teba kepemilikan, korporasi dapat dibedakan 

menjadi: korporasi terbuka dan korporasi tertutup. Berdasarkan jaringan usaha 

yang dikembangkan, korporasi dapat dibedakan menjadi: korporasi nasional 

(local) dan korporasi multinasional (transnasional)
9
. 

b. Peraturan Tentang Badan Hukum Atau Korporasi Sebagai Subjek 

Hukum  

 Secara umum, peraturan legislasi yang mengatur mengenai korporasi 

adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun peraturan yang secara 

spesifik menjelaskan identitas korporasi sebagai subjek hukum, diantaranya: 

                                                             
9
Tri Budiyono, Op.Cit, hlm., 2. 



26 
 

Undang-Undang Pos (Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984), dalam Pasal 19 (3), 

Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (20) dilakukan oleh, atau 

atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, 

maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, 

baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, 

maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai 

pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang 

bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya. 

Undang-Undang Perindustrian (Undang- Undang Nomor 5 tahun 1984) 

Dalam Pasal 1 ke-7, Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan dibidang usaha industri.Undang-Undang Narkotika (Nomor 22 Tahun 

1997) dalam Pasal 1 ke-19, Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang 

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. 

Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998) dalam 

Pasal 21 (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:Perseroan Terbatas , 

koperasi, perusahaan daerah. Undang-Undang  Pasar  modal  (Undang-Undang 

Nomor  8  tahun 1995) dalam Pasal 1 ke-23, Pihak adalah orang  perseorangan, 

perusahaan,  usaha  bersama,  asosiasi,  atau  kelompok  yang terorganisasi. 

Undang-Undang  Pisikotropika  (Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1997) 

dalam  Pasal  1  ke-13,  Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  (Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009) 

dalam Pasal ke-32, Setiap orang  adalah orang perseorangan atau badan  usaha,  

baik  yang  berbadan  hukum  maupun yang  tidak berbadan hukum. 
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Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang-Undang  Nomor  20 

Tahun 2001) dalam  Pasal  1  ke-1, Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau 

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum.
10

 

 

2. Tindak Pidana Korupsi 

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi yang membawa dampak buruk bagi pembangunan 

bangsa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia akan tetapi juga dapat dilakukan 

oleh korporasi. Korporasi telah diakui sebagai subyek hukum pidana, khususnya 

dalam dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) 

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

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa subjek 

hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan orang perseorangan atau termasuk 

korporasi.  

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, corruptus yang 

disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris corruption atau corrupt, bahasa 

Belanda coruptie. Secara harafiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, 

kebusukan, atau ketidak-jujuran. 

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi  tidak  ditemukan  

pengertian tentang  korupsi. Akan tetapi, dengan  memperhatikan  kategori  tindak  

pidana  korupsi  sebagai  delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana  dari  
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tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, 

menyatakan sebagai berikut, “Setiap orang yang secara melawan Hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara”. 

Selanjutnya dalam Pasal  3 Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999, menyatakan: 

 

Setiap orang yang dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara. 

 

Korupsi pertama  kali  dianggap sebagai  tindak pidana di Indonesia  berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam  kenyataannya Undang-Undang ini 

tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16  Agustus 1999 diganti dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.
11

 

Dalam  pengertian  yuridis,  Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 

sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, memberikan batasan tentang 

pengertian tindak pidana korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga 

meliputi berbagai tindakan termasuk tindakan  ”penyuapan”, yang dapat dipahami 

dari bunyi teks Pasal-Pasalnya, kemudian mengelompokannya ke dalam beberapa 
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rumusan delik.
12

Dengan memahami hal tersebut  diharapkan  segala  tindakan 

hukum dalam rangka pemberantaan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk 

pencegahan (preventif) maupun  tindakan  (represif). Pemberantasan korupsi tidak 

hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya cegah  

atau tangkal. 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi ,  berbunyi:  

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta 

rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
13

 

Melalui bunyi pasal diatas dapat diperoleh unsur-unsur tindak pidana korupsi 

sebagai berikut, Setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian Negara.Juga terdapat dalam rumusan Pasal 3 yang berbunyi: 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
14

 

 

Unsur Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 tersebut 

diatas adalah, setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
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UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 
14
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lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan  kesempatan  atau  sarana  yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan  keuangan  negara  atau  

perekonomian Negara. 

Persamaan  pada kedua rumusan Pasal tersebut  diatas  adalah,  terletak  

pada dicantumkannya unsur, “dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau 

perekonomian negara”.Dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf a,b Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-

UndangNomor 20 tahun 2001 tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor 31 

tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya 

sebagai berikut yaitu setiap orang, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan 

Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan yang melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan dilakukan secara berlanjut.    

Pada Undang-Undang ini, korporasi dijadikan subjek hukum dengan 

merumuskannya ke dalam “setiap orang.” Setiap orang didefinisikan sebagai 

orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 

Beberapa bentuk kejahatan korporasi dan contohnya diantaranya, 

menggunakan  kekuasaan  atau  wewenang  yang  diberikan kepadanya. Ini sering 

terjadi pada pejabat tingkat tinggi. Dalam hubungannya dengan para kontraktor 

untuk memenangkan tender.Kedua, pembayaran yang fiktif. Kasus ini sering 

terjadi pada pegawai yang sering  melakukan  belanja  untuk  keperluan  kantor. 

Ketiga, menggunakan  fasilitas  kantor  untuk  keperluan  pribadi.  Keempat, 
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bekerja  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditentukan.  Ini  biasanya sering  

disebut  dengan  korupsi  waktu.  Kelima, menyelenggarakan perjalanan dinas 

fiktif. Sistem operasinya adalah dengan mengajukan dana untuk melakukan 

perjalanan dinas ke luar kota, dana tersebut semestinya  untuk  perjalanan  dinas  

dipakai  untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi kualitas barang  

yang dibeli.
15

 

Dengan diapaparkannya mengenai bentuk-bentuk korupsi, tujuan yang 

paling tampak dari tindak pidana korusi adalah bertindak atas nama pribadi dan 

menikmati hasilnya untuk kepentingan pribadi. 

3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dan Tindak Pidana 

Korporasi 

a. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 

Pada zaman dahulu perkembangan korporasi berupa pembentukan 

kelompok yang terjadi dalam masayarakat Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat 

Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di Romawi 

membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi 

seperti yang sudah kita kenal sekarang. Organisasi ini memiliki kekayaan yang 

terpisah dari anggotanya. Pada masa ancient time ini mulai dikenal perbedaan 

kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang telepas dari 

organisasi. 

Pada Abad pertengahan dengan ditandai mulai menurunnya kekuasaan 

Romawi, dan perdagangan pun mulai suram karena pada masa itu orang tidak 

mungkin melakukan perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan 
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tertib sosial. Sehingga pada masa itu di Eropa perkembangan korporasi ditandai 

dengan adanya Dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja ini 

memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotnya dan berbeda 

dengan subjek hukum manusia.  

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh 

bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. misalnya, Inggris sejak Abad 

XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan 

Eropa. Pada tahun 1581 dibentuk The Turkey or levant company sebagai usaha 

dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang/perusahaan ini 

merupakan embrio korporasi pada zaman sekarang ini. 

Pada zaman Raja James I (1566-1622) di Inggris mulai dikenal korporasi 

sebagai subjek hukum (legal person), yang berbeda dengan manusia. Dengan 

adanya perkembangan akibat Revolusi Industri di Inggris, maka perkembangan di 

bidang tekhonologi industri pemintalan benang dan revolusi di bidang tenaga 

dengan ditemukannya mesin uap, maka diperlukan suatu modal yang besar 

dengan organisasi yang mapan serta perangkat yang memadai, maka pada tahun 

1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi. 

Pada tahun 1862, korporasi memakai nama untuk asosiasinya dibelakang nama 

tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban 

korporasi dicantumkan kata “limited”.
16

 

Pada permulaan Abad XVII terjadi perkembangan atas pengaruh semakin 

meluasnya perdagangan pelayanan ke Indonesia dimana banyak yang 

menanamkan modalnya pada perusahaan pelayanan dengan cara meminjamkan 
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uang (geldschieters) dengan sistem kepercayaan. Pada tahun 1602 terbentuk VOC 

yang terdiri antara pengusaha-pengusaha (voorcompagnieen) dan pada saat inilah 

pertama kali terbentuk dengan “societe anonyme” seperti yang diatur didalam 

Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH dagang.
17

 

Sesudah perusahan-perusahaan milik Belanda dikenakan nasionalisasi 

dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958, L.N 162 Tahun 

1958, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan pemerintah dalam bentuk 

perseroan terbatas negara yang berkedudukan hukumnya diperlakukan sama 

dengan perseroan terbatas swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan KUH 

Dagang, namun kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 

tentang Perusahaan Negara, maka bentuk perusahaan negara dengan bentuk 

perseroan terbatas negara maupun yang tunduk pada I.C.W dan I.B.W 

kesemuanya diatur menurut Undang-Undang ini. 

Akan tetapi, perkembangan perseroan terbatas negara ini sangat 

menyedihkan dengan banyak yang mengalami kerugian, sehingga perlu diadakan 

reorganisasi perusahaan negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 

Prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Pasal 1 Undang-Undang tersebut 

menetapkan adanya tiga macam bentuk usaha negara, yaitu perusahaan jawatan 

(Perjan), perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Pesero)
18

. 

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebenarnya 

sampai sekarang masih menjadi permasalahan sehingga menuai pro dan kontra 

terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra, 
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Ibid. 
18

Ibid. 
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mengemukakan alasan sebagai beriku, menyangkut masalah kejahatan sebenarnya 

kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona (manusia alamiah), 

bahwa tingah laku materiil yang nerupakan syarat dapat dipidananya beberapa 

macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, 

menganiaya orang, dan sebagainya), pidana dan tindakan yang berupa merampas 

kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi dan tuntutan dan 

pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang 

tidak bersalah, dalam praktiknya tidaklah mudah menentukan norma-norma atas 

dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri 

atau keduanya harus dituntut dan dipidana. 

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum 

pidana menyatakan, ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk 

mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu 

korporasi. Karenanya diperlakukan pula untuk dimungkinkan memidana 

korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja. Kedua, mengingat 

dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan 

peranan yang penting pula. Ketiga,  hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam 

masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Keempat, dipidananya korporasi 

dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan-

tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri. 

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan korporasi 

adalah subjek hukum pidana oleh karena itu segala bentuk perbuatan korporasi 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, 
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Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Jaksa Agung RI Nomor B-

036/A/Ft./06/2009, perihal Korporasi sebagai tersangka/terdakwa dalam tindak 

pidana korupsi, tanggal 29 Juli 2009 yang menegaskan penuntutan korporasi 

sebagai tersangka atau terdakwa, apabila pertanggungjawaban pidana dalam 

perkara tindak pidana korupsi tersebut melekat secara kumulatif baik terhadap 

pengurus korporasi sebagai subjek hukum orang perorangan dan korporasi 

sebagai subjek hukum korporasi, maka berkas perkara dan surat dakwaan terhadap 

korporasi dilakukan dan diajukan secara terpisah dengan berkas perkara dan surat 

dakwaan bagi pengurus korporasi. Sementara keberadaan BAP tersangka dengan 

tersangka korporasi digariskan tidak bersifat mutlak.
19

 

 

b. Tahapan Perkembangan Korporasi menjadi Subjek Tindak Pidana 

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 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 adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin 

korporasi tersebut. Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab 

langsung dari korporasi dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut 
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http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php/101-kumpulan-artikel/384-kendala-

penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi diunduh pada 

2 November 2017 pukul 22.50. 

http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php/101-kumpulan-artikel/384-kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi
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korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.
20

 Tahap 

perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap 

keudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam peraturan perundang-undangan. 

Mardjono Reksodiputro berpendapat ada tiga sistem di Indonesia berkenaan 

dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi 

dilihat dari fungsi kepengurusannya . Yakni  pertama, pengurus korporasi sebagai 

pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Kedua, korporasi sebagai 

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

pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab
21

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

maka pengurus yang bersangkutan pun harus dimintakan pertanggungjawaban 

pidananya. 

4. Pengertian Tindak Pidana Korporasi 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, pengertian Tindak 

Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan Undang-Undang 
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Muladi dan Dwija,Op.Cit,  hlm.,216. 
21

Hasubullah, Loc.Cit. 
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yang mengatur tentang korporasi
22

. Dalam perkembangannya sudah dapat 

diterima bahwa suatu badan hukum termasuk perusahaan dianggap dapat 

melakukan tindak pidana sehingga konsekuensinya suatu badan hukum dapat 

dipidana. 

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh direksi dan atau pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan yang 

menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat 

mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun 

bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban, 

dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya (agen-agennya), maka 

harus dipenuhi yaitu Actus reus, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam 

lingkup kekuasannya. Dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya 

itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi. Kedua, Perbuatan itu 

dilakukan dengan sengaja (mens rea). Ketiga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh 

pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya
23

. 

Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

Pertama, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana 

tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. 

Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, korporasi tidak 

mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan 

memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari 

terjadinya tindak pidana.
24
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Pasal 1(angka (8)) PERMA Nomor 13 Tahun 2016. 
23

Hasbullah, Op.Cit, hlm., 267. 
24

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-

pidana-korporasi diakes pada 8 November  pukul 22.15  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi
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Secara umum dalam KUHP, tindak pidana atau perbuatan pidana  

digolongkan dalam dua kelompok yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Tindakan-

tindakan yang termasuk kejahatan diatur dalam Pasal 104 – Pasal 488 KUHP. 

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran diatur 

dalam Pasal 489 – Pasal 569 KUHP.  Mengenai  pengaturan perundangan tentang 

dimana terdapat aturan perbuatan yang dilarang itu, secara umum dikategorikan 

dalam dua bagian, yaitu tindak pidana umum dimana secara umum aturan 

mengenai perbuatan yang dilarang itu diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 

buku, 49 Bab serta 569 Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP dan tindak 

pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya telah dibuat secara 

khusus diluar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang ditur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. 

 Adapun yang menjadi dasar hukum diaturnya beberapa tindak pidana 

secara khusus diluar KUHP adalah sebagimana yang tercantum dalam ketentuan 

Pasal 103 KUHP yang berbunyi :”Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari 

Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut 

peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan 

Umum Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur atau ordonansi 

menentukan peraturan lain.”
25

 

a. Bentuk Tindak Pidana Korporasi 

Bentuk tindak pidana korporasi yaitu dalam bidang ekonomi contohnya: 

menipu pemegang saham (defrauding stockholder), menipu Masyarakat 
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Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,Edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo), 2010, hlm., 140. 



39 
 

(defrauding the public), menipu pemerintah (defrauding the government), 

membahayakan kesejahtraan/ keselamatan masyarakat (endangering the public), 

membahayakan karyawan (endangering the employee), dan Intervensi ilegal 

dalam proses politik (illegal intervention in the political process). 

Pembagian kejahatan korporasi yang lebih komprehensif juga dikemukakan 

oleh Sheley. Kejahatan korporasi terbagi dalam 6 kategori: 

a) Defrauding stockholder, misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya 

keuntungan perusahaan, 

b) Defrauding the public, misalnya persengkokolan dalam penentuan harga 

(fixing prices) dan mengiklankan produk dengan cara menyesatkan, 

c) Defrauding the government, misalnya menghindar atau memperkecil 

pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan 

data yang sesungguhnya, 

d) Endengering the ublic welfare, misalnya kegiatan produksi menimbulkan 

polusi industri dalam bentuk limbah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi terdiri dari unsur: 

kejahatan, dilakukan oleh orang terpandang/ terhormat, status sosial tinggi, dalam 

hubungan dengan pekerjaannya, melanggar kepercayaan publik. 

 

b.  Karakteristik terjadinya Tindak Pidana Korporasi 

Tindak pidana korporasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup 

pandai, maka pengungkapan terhadap tindak pidana korporasi tidak mudah. 

Apalagi jika dikaitkan dengan karakteristiknya sebagai berikut: 
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a) Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya tertutup oleh 

kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional 

dan sistem organisasi yang kompleks. 

b) Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan 

kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan 

sesuatu yang ilmiah, tekhnologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan 

banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. 

c) Terjadinya penyebaran tanggung jawab (disfussion responbility) yang 

semakin luas akibat kompleksitas organisasi. 

d) Penyebaran korban yang luas (disfussion of victimazation) seperti polusi, 

penipuan konsumen, dan sebagainya. 

e) Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and presecution) 

sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang. 

f) Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas laws) yang sering menimbulkan 

kerugian dalam penegakan hukum. 

g) Sikap mendua terhadap status pelaku tindak pidana.
26

 

 

5. Pidana dan Sanksi Pidana 

a. Pengertian  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

sesuatu perbuatan boleh dihukum, atas kekuatan aturan hukuman dalam undang-

undang yang diadakan lebih dahulu daripada perbuatan itu. Apabila terlebih 

dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman 

yang dapat dijatuhi atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang 
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bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman (nullum delictum, nulla 

poena sine praevia lege poenali). 

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam 

hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan 

dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang membedakan hukum pidana dengan 

hukum yang lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang  bersifat negatif 

yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari 

dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya 

karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, 

sampai dengan hukuman mati.
27

  

Penjelasan tentang arti hukum pidana menurut para ahli yaitu:menurut Mr. 

W.P.J. Pompe memberikan batasan bahwa yang  dimaksud  dengan  hukum 

pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya
28

. Menurut 

Moelyatno mengartikan  bahwa  hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, 

yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut, menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa kepada 

mereka yang telah melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan untuk menentukan dengan 
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Teguh Prasetyo, 2010, Loc.Cit. 
28

Ibid. 



42 
 

cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila  ada  orang  

yang  disangka  atau   telah melanggar larangan-larangan tersebut.
29

 

Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 

negatif, ia diterapkan, jika sarana lain tidak memadai, maka hukum pidana 

dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan 

(maatragelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang 

dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan 

tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran 

(justification) pidana itu.
30

 

b. Jenis Sanksi Pidana 

Menurut Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada subjek hukum pidana. Jenis sanksi dimaksud terdiri dari pidana 

pokok dan pidana tambahan.  Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, 

kurungan dan denda. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, 

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
31

 

Sedangkan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi secara 

khusus akan dibahas dalam sub dibawah ini. 

6. Denda Sebagai Sanksi Pidana Pokok Tindak Pidana Korporasi 

Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu sanksi 

pokok berupa denda. Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa peraturan yang 

memuat sanksi denda sebagai pidana pokok korporasi dan sanksi pidana 

tambahannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, denda 

maksimal satu miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok serta pidana tambahan 

dan tindakan lain berupa perampasan barang yang digunakan atau yang diperoleh 

dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti Penutupan seluruh atau 

sebagian perusahaan untuk waktu paling lama tahun, pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, denda maksimal seratus miliar 

Pengumuman putusan hakim pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha 

korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, 

perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi oleh negara. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, denda maksimal satu triliun, penutupan seluruh 

atau sebagian perusahaan. Selain sanksi pidana dapat pula dikenakan sanksi 

administrasi, paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, denda maksimal 

sepuluh miliar dengan pemberatan tiga kali pidana pokok dengan pidana 

tambahan berupa pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum.  

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, denda maksimal satu triliun, pidana tambahan berupa korporasi yang 

terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan 

dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, denda maksimal seratus 

miliar, pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan 

korporasi, pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, 

pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan 

korporasi oleh negara, pengumuman putusan pengadilan. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, denda maksimal lima miliar dengan pemberatan tiga 

kali dari pidana pokok, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, 

perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, 

pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi 

dalam bidang usaha yang sama. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 

diperbaharui dengan Perppu No.1 Tahun 2016, denda maksimal lima miliar 

ditambah sepertiga dari pidana pokok, tidak diatur pidana tambahan untuk 

korporasi. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, denda maksimal dua 

puluh miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok, tidak diatur pidana tambahan 

untuk korporasi. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, denda maksimal lima belas miliar diperberat 

sepertiga dari pidana pokok, pidana tambahan berupa perampasan keuntungan 
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yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha 

dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa 

yang dilalaikan tanpa hak, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling 

lama tiga tahun. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, denda maksimal 

satu miliar lima ratus juta dengan pemberatan tiga kali dari pidana pokok, pidana 

tambahan berupa pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang ini tidak secara khusus 

menyebut korporasi, tetapi pelaku usaha, denda maksimal seratus miliar, pidana 

tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki 

jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya 

lima tahun, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian pada pihak lain. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

tidak secara khusus menyebut korporasi, tetapi “pelaku usaha”. Denda maksimal 

dua miliar, serta pidana 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, pencabutan izin usaha. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, denda maksimal 

seratus miliar dengan pemberatan tiga kali dari pidana pokok, serta pidana 

tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, denda 

maksimal satu miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok, serta pidana 

tambahan berupa  pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang 

Izin Operasi  diwajibkan untuk memberi ganti rugi. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, denda maksimal sepuluh miliar dengan pemberatan ditambah sepertiga 

dari pidana pokok serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, 

pencabutan status badan hukum, perampasan barang yang digunakan dalam 

melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

denda maksimal enam puluh miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok serta 

pidana tambahan berupa Pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan 

untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan 

gas bumi. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, denda paling 

banyak satu miliar lima ratus juta, dan tidak diatur pidana tambahan untuk 

korporasi.  

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2016, denda maksimal dua belas miliar ditambah dua pertiga dari pidana pokok, 

serta tidak diatur pidana tambahan untuk korporasi. 
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Sehubungan dengan pembahasan diatas dengan menelaah beberapa 

peraturan perundangan di Indonesia yang menjelaskan bahwa pidana denda 

sebagai pidana pokok korporasi tersebut, Sudarto mengatakan dengan diterimanya 

korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat diterapkan mengingat sifat 

korporasi. Dalam sistem hukum pidana, korporasi bisa melakukan delik apa saja 

akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh 

korporasi adalah sebagai berikut: 

a. Delik yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada 

orang biasa, misalnya pembunuhan (murder, manslaughter) 

b. Delik yang bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.
32

 

Berkaitan dengan apa yang disebutkan diatas, maka untuk korporasi yang 

melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan 

dengan sejumlah tindakan. 

7.  Teori Keadilan Bermartabat 

a. Keadilan Bermartabat merupakan Teori Hukum 

 Teori  keadilan  bermartabat  sebagai  suatu  filsafat dibangun dalam 

konteks untuk memahami,  menjelaskan dan menerapkan suatu sistem hukum 

positif tertentu. Dalam hal ini menjelaskan, menerapkan, memahami, korporasi 

sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana (denda). Teori Keadilan 

Bermartabat merupakan suatu filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum 

(jurisprudence).
33

 

Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi 

suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang 
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33
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selama ini dirujuk. Dalam hal ini untuk penulisan skripsi ini difokuskan pada 

korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, namun masih 

sebatas sanksi pidana denda. 

Teori Keadilan Bermartabat  menelaah  filsafat  hukum, teori,  dogma serta 

doktrin dalam hukum dan praktik hukum yang berlangsung dalam sistem hukum 

positif.  Dalam filsafat hukum, teori  Keadilan Bermartabat dapat disebut sebagai 

suatu filsafat, dalam hal ini philosophy of law. Keadilan Bermartabat adalah 

keadilan yang  menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewajiban. Keadilan yang 

bukan saja secara material melainkan juga secara spiritual, selanjutnya material 

mengikutinya secara otomatis. 

Keadilan Bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang dijamin hak-haknya.
34

 Teori Keadilan Bermartabat juga menjelaskan 

tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ada di 

dalam setiap asas dan kaidah  hukum  yang  saling  berkaitan satu sama lain dalam 

sistem tersebut. Keadilan Bermartabat berpendirian bahwa kemanfaatan dan 

kepastian  hukum adalah merupakan suatu kesatuan yang terhimpun di dalam 

keadilan.
35

Keadilan Bermartabat melihat dari sistem hukum yang dibangun dari 

filsafat yang terdapat nilai- nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, 

sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh filsafah 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh 

dua sila Pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima. Akan tetapi Keadilan 

Bermartabat merupakan keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang 
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dilandasi oleh sila kedua, sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila 

dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.
36

 

Sebagai  suatu  filsafat,  teori Keadilan Bermartabat menggambarkan  tujuan 

hukum yang  ada di dalam  setiap  sistem  hukum  terutama  tujuan  hukum  dalam 

sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila.  Penekanannya  dilakukan  terhadap  asas 

kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  yang  mendasari  konsepsi  memanusiakan 

manusia. Dengan dilandasi oleh sila kedua dalam Pancasila, maka keadilan  

hukum yang dimiliki  bangsa Indonesia  adalah  keadilan  yang  memanusiakan  

manusia. 

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti  tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebelah. Ulpianus mengatakan bahwa: 

“Iustitia  est  constans  et  perpetua  voluntas  ius  suum  cuique  

tribuere. Iuris produentia est divinarum atque  humanorum 

rerum  notitia,  iustiat que  iniusti  scientia. (Keadilan  ialah  

kehendak  yang  ajeg  dan  tetap untuk  memberikan kepada 

masing-masing bagiannya. Ilmu hukum (jurisprudentia)  ialah 

pengetahuan tentang perkara-perkara ilahi dan manusiawi, ilmu 

tentang yang adil dan tidak adil”.
37

 

Gustav Radburgh mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. Prinsip keseimbangan  antara  ketiga  tujuan  hukum 

sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat 

atau  sistem  hukum berdasarkan  Pancasila.
38

 Sudikno  mertokusumo  mengatakan 

bahwa: 

“Ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada  dalam  putusan  

secara proposional,  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  

keadilan. Itu adalah idealnya. Akan tetapi dalam praktiknya 

jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur tersebut 
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secara proposional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya 

secara proposional,maka paling  tidak ketiga  faktor  tersebut  

seyogiyanya ada dalam putusan.  Tidak  jarang terjadi  kepastian  

hukum  bertentangan  dengan  keadilan.  “Hukumnya demikian 

bunyinya  harus dijalankan (kepastian  hukum)” tetapi kalau  

dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil  (lex 

dura sed  tamen  scripta: hukum  itu  kejam  tetapi  demikianlah  

bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan  sampai  terjadi  konflik  

antara keadilan dan kepastian hukum  serta  kemanfaatan,  maka  

keadilannyalah  yang harus didahulukan.”
39

 

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, keadilan itu adalah tempat 

berhimpunnya tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch; 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
40

 Dengan demikian, secara umum tujuan 

hukum adalah keadilan.  Didalam keadilan yang hendak dicapai oleh suatu sistem  

hukum juga ada kepastian dan daya guna (kemanfaatan). Teori Keadilan 

Bermartabat meletakan tujuan hukum, yaitu keadilan secara sistemik.Mengacu 

kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai 

Kesepakatan Pertama. 

b. Pancasila Sebagai Dasar Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat  

Secara formal-konstusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila sebagai 

dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia yang menjadi dasar teori 

Keadilan Bermartabat. Filsafat Pancasila adalah hasil perenungan nilai-nilai 

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
41

Filsafat 

Keadilan Bermartabat memandang bahwa sistem hukum nasional Indonesia juga 

merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafat yang dicirikan dengan sistematik.  

                                                             
39

 Sudikno Mertokusumo,Op.Cit, hlm.,15. 
40

Teguh Prasetyo, 2010,Op.Cit, hlm., 112. 
41

Ibid. 



51 
 

Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang dibangun dengan 

cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi bahkan melakukan kompromi 

dari berbagai  sistem hukum yang telah ada. Sistem yang dikompromikan ke 

dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila adalah sistem-sistem hukum dari 

negara-negara beradab. Namun dari sitem hukum Indonesia bersumber dari jiwa 

rakyat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia.
42

 Keadilan yang berlaku dalam 

bangsa Indonesia  ditemukan  dalam volkgeist bangsa Indonesia  yaitu Pancasila. 

Dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua,  kemanusiaan  yang  adil  dan  

beradab,  serta  terdapat  dalam  sila  kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat  

Indonesia. 

Korporasi telah diakui menjadi subjek hukum oleh karenanya pemahaman 

mengenai manusia dalam Keadilan Bermartabat adalah korporasi itu sendiri. 

Sebagai subjek hukum, korporasi dianggap mampu bertanggungjawab dan 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsekuensi bagi korporasi yang dilihat 

dengan sudut pandang Keadilan Bermartabat adalah korporasi dianggap mampu 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana 

pengertian dari Keadilan Bermartabat itu sendiri, juga nilai kemanusiaan yang adil 

dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai  makhluk 

yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya 

dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat 

bangsa.Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi dan dijatuhi hukuman pidana 

maka disitulah letak penilaian Keadilan Bermartabat.  

c.  Parameter Keadilan Bermartabat 
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Keadilan Bermartabat merupakan keadilan yang ditemukan dalam jiwa 

bangsa Indonesia (volkgeist) yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, kata adil terdapat 

pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke lima, keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konsep, Keadilan Bermartabat merupakan 

cerminan dari sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan  

sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya 

dengan diri sendiri, adil terhadap  manusia  lain, adil terhadap  masyarakat bangsa. 

dan  negara, adil terhadap  lingkungannya serta adil  terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.
43

Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau 

tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. 

Sila kedua menegaskan bahwa filsafat  Pancasila  mengakui  manusia adalah 

pribadi yang memiliki harkat dan  martabat yang luhur,  yang  merupakan bawaan 

kodratinya sehingga secara eksplisit Pancasila mengakui faham kemanusiaan atau 

humanisma.
44

 Prinsip kemanusiaan secara tegas mengandung arti adanya 

penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur 

tanpa harus membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. 

Dengan adanya sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab ”  maka setiap 

manusia harus diakui  dan  diperlakukan  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya dan sama hak dan 

kewajibannya sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki tanpa 

membedakan asal usul keturunan, suku, agama dan status sosial. Diatas landasan 
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persamaan derajad,  hak dan kewajiban  inilah diperlukan adanya pembinaan dan 

peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk memperlakukan seseorang 

tersangka atau terdakwa dengan cara yang memanusiawi. Sekalipun yang 

dihadapi dan diperiksa seorang  tersangka atau  terdakwa,  namun mereka  sebagai 

manusia memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan 

cara yang semena- mena dan sewenang-wenang. 

Dengan dipaparkannya mengenai hakikat teori Keadilan Bermartabat, 

penulis akan mengkaitkan dengan putusan dibawah ini sebagai bentuk hasil 

analisis. 

 

8. Tinjauan Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM 

Para pihak dalam putusan Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM adalah, PT. Giri 

Jaya Waladhi Wana (PT.GJW). PT GJW didirikan dengan akta pendirian 

perusahaan nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 Notaris Ny. Janny Ardian, SH 

dan akta perusahaan pada saat peristiwa pidana nomor 130 tanggal 18 November 

1997 Notaris Bray Mahaystoeti Notonagoro SH, akta notaris nomor 9 tanggal 20 

September 2002 Notaris Rini Soemintapura. PT GJW memiliki Kedudukan/ status 

pendirian di Wisma Ariani Lt. 2 Jl. Raya Kebun Jeruk nomor 6 Jakarta (Kantor 

Pusat). Bidang usaha dari PT.GJW adalah perdagangan, industri, agribisnis, 

pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan, design.  

Pihak selanjutnya adalah Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil 

Walikota Banjarmasin sejak tanggal 14 April 2000 dan selaku Walikota 

Banjarmasin sejaktanggal 20 November 2003 dan Drs. Edwan Nizar, Msi 

selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin/Koordinator dan selaku Ketua 

Harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin serta Ketua 
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Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (PSA) diajukan dalam 

berkas perkara terpisah dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT. Giri Jaladhi 

Wana (masih dalam pencarian/DPO). 

 Duduk perkara dalam putusan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Terdakwa 

PT.GJW selaku korporasi dalam kerjasama  kontrak bagi tempat usaha untuk  

pembangunan Pasar induk Antasari berdasarkan surat perjanjian kerjasama 

Nomor 664/I/548/Prog, nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli  1998 antara 

Walikota madya Banjarmasin (pihak ke dua) dengan Terdakwa PT. Giri  jaladhi 

Wana (pihak kesatu). 

Pada waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 bertempat di 

Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata Nomor 1  Banjarmasin dan di 

Pasar Sentra Antasari  jalan  Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidak tidaknya 

disuatu tempat  dalam daerah  hukum  Pengadilan Negeri Banjarmasin. PT GJW 

telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan 

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu 

perbuatan berlanjut secara melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  

diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  tempat  dalam  daerah  hukum Pengadilan  

Negeri  Banjarrnasin, atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  

negara  atau perekonomian negara,  perbuatan  tersebut  di  lakukan  dengan  cara 

sebagai berikut.  

Untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari  

tersebut Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana bekerjasama dengan PT.UE Sentosa 

sebagai kontraktor pelaksana dengan surat perjanjian kerja No. 094/GJW/SPB/ II/ 

01 tangga 11 Pebruari 2001 antara Terdakwa  PT. Giri  Jaladhi Wana  dengan  PT.  
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UE Sentosa yang di tanda tangani oleh ST.Widagdo selaku Dirut PT. Giri Jaladhi 

Wana dan Dominic Tan selaku Presiden Direktur PT. UE Sentosa. Nilai kontrak 

seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus 

sembilan puluh ribu rupiah, dengan sistem PT. UE Sentosa melaksanakan 

pembangunan dan  membiayai  pelaksanaan pembangunan tersebut dimana  setiap  

kemajuan fisik proyek sudah mencapai 30% maka terdakwa PT. Giri Jaladhi 

Wana akan membayarnya. 

Pada tanggal 23 Agustus  2003 Walikota Banjarmasin Drs. H.Sofyan Arfan 

meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota 

Banjarmasin Drs.H. Midpai Yabani, MM yang menerbitkan Surat Keputusan 

Walikota Banjarmasin. Surat Keputusan pertama nomor 135 tahun 2003 tanggal 1 

Oktober 2003, tentang pemberlakukan kembali Surat Keputusan Walikota  

Banjarrnasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT. 

Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam  pelaksanaan  kerjasama kontrak bagi 

tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari. 

 Surat Keputusan kedua Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, 

tentang pemberlakukan kembali Perjanjian Kerjasama nomor 664/1/548/Prog, 

nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat 

usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, 

yang ditandatangani oleh H.Sadjoko sebagai pihak pertama bertindak selaku 

Walikota  Banjarmasin dan  ST. Widagdo sebagai pihak kedua bertindak selaku 

Direktur Utama mewakili Terdakwa  PT. Giri Jaladhi Wana, beserta addendum 

tanggal 15 Agustus  2000 dengan Surat Keputusan Nomor 118 tahun 2003 tanggal 

13 Agustus 2003. 
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Terdakwa  PT. Giri Jaladhi Wana dalam melaksanakan Pembangunan  dan  

Pengelolaan  Pasar  Induk  Sentra  Antasari  telah melakukan  perbuatan  melawan  

hukum  dengan  melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut. Dalam 

Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor  003/GJW/VII/1998  

tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak bagi tempat usaha yang diijinkan  

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka  pembangunan  Pasar Induk Antasari 

Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya  menyatakan  PT.  Giri  Jaladhi Wana  

berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari  dan fasilitas penunjangnya hanya 

sejumlah 5.145 unit tetapi Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana secara melawan 

hukum  yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 

unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 

900 unit bangunan.Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar 

enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu  

seratus enam puluh enam rupiah, dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke 

kas daerah Kota Banjarmasin. 

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja sama nomor 664/ I/548/Prog;  

Nomor  003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 Terdakwa  PT. Giri  Jaladhi 

Wana mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk 

membayar retribusi sebesar limaratus juta rupiah, membayar penggantian uang 

sewa dua milyar lima ratus juta rupiah dan membayar pelunasan kredit Inpres  

Pasar Antasari tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, jumlah keseluruhan 

yang harus dibayar enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, tetapi 

terdakwa PT. Giri Jaladhi  Wana  hanya  membayar  sebesar  satu milyar rupiah, 

sehingga masih terdapat kekurangan sebesar lima milyar tujuh  ratus  lima  puluh  
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juta rupiah yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota 

Banjarmasin,terdakwa  PT.  Giri  Jaladhi  Wana  sengaja tidak membayar uang 

tersebut dimana terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana  melalui  ST. Widagdo  

memberikan  keterangan  yang tidak benar dengan menyatakan kepada 

Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah  pembangunan  Pasar  Sentra  Antasari  

belumselesai, padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Projek Manajer 

Pembangunan  Pasar  Sentra Antasari dan laporan completionreport PT. Satya 

Graha Tara (Konsultan PengawasProyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), 

melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 

100% dan per Oktober 2004  mempunyai  surplus  sebesar enam puluh empat 

milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah dari hasil penjualan toko, kios 

dan los sertawarung. 

Selain telah mendapatkan surplus enam puluh empat milyar  lima ratus  

tujuh  puluh  sembilan  juta  rupiah, terdakwa  PT. Giri Jaladhi Wana  dengan  

menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan  bangunan 

pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan  Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank 

Mandiri sebesar seratus milyar rupiah dengan agunan seluruh bangunan Pasar 

Sentra Antasari milik PemerintahKota Banjarmasin, namun meskipunsudah 

mendapatkan uang sebesar seratus enam puluh  empat  milyar  lima  ratus  tujuh  

puluh  sembilan  juta  rupiah yang  terdiri  dari  uang  enam  puluh  empat milyar  

lima  ratus  tujuh  puluh  sembilan  juta  rupiah dan seratus  milyar  rupiah 

ternyata terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana  tidak  membayar  sebesar  lima milyar 

tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 

Pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari yang seharusnya selesai  pada  
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bulan Desember 2002 namun prestasi fisiknya atau proyeknya sampai dengan 

bulan Agustus 2002 baru mencapai 36% dan  hutang  Terdakwa  PT.  Giri  Jaladhi  

Wana  kepada  kontraktor pelaksana yaitu PT. UE Sentosa yang belum dibayar 

telah mencapai dua  puluh  empat  milyar  rupiah, sehingga pihak kontraktor 

mendesak kepada Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana untuk  segera  menyelesaikan  

hutangnya.  Di  sisi  lain  pihak Pemerintah  Kota Banjarmasin  selaku  pemilik  

proyek  meminta Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana segera menyelesaikan proyek 

pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari tersebut karena pusat perbelanjaan  

tersebut merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial tinggi.   

Melalui surat No.078/GJW/B/VIII/002 tanggal 12 Agustus 2002 terdakwa  

PT. Giri Jaladhi Wana mengajukan permohonan restrukturisasi berupa  

penjadwalan kembali (rescheduling) pelunasan kredit sekaligus tambahan  

kreditsebesarlima puluh milyar rupiah kepada Commercial Banking  Group PT. 

Bank Mandiri di Jakarta dan  tidak  melalui  PT. Bank Mandiri Hub Banjarmasin 

karena untuk restrukturisasi itu yang berwenang  adalah  Kantor  Pusat  PT. Bank 

Mandiri  di  Jakarta, sehingga penanganan kredit dan nota analisa restrukturisasi 

kredit di lakukan  oleh Commercial Banking Group sehingga  terbitlah  Surat 

Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit tanggal 9 oktober 2002 

atas dasar surat nomor RBG.CMB/456/2002 tangga l7 Oktober 2002 dari Group 

Head Commercial Banking Group yang ditujukkan kepada PT. Bank Mandiri Hub 

Banjarmasin Lambung Mangkurat perihal Restrukturisasi Fasilitas Kredit Atas 

Nama PT. Giri  Jaladhi Wana (terdakwa)  dan Penyediaan KUK  Bagi  Para  

Pedagang  Pasar Antasari Banjarmasin. 

Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dalam penggunaan fasilitas kredit modal 
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kerja dari PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan  hukum  dengan  

melakukan  penyimpangan-penyimpanan sebagai berikut. Berdasarkan  Perjanjian  

kredit  modal  kerja  Nomor  048/001/KMK CO/2001 tanggal 19 Desember 2001 

Akta Notaris Nomor  69 kredit yang  diajukan  oleh  terdakwa  PT.  Giri  Jaladhi  

Wana yaitu kredit modal kerja untuk tujuan penambahan pendanaan 

pembangunan Pasar Induk Sentra  Antasari sebesar dua puluh lima milyar  dengan  

jangka waktu sembilan bulan sejak tanggal  penandatanganan  kredit namun  

sampai jatuh tempo kreditnya yaitu tanggal 19 September 2002  terdakwa  PT. 

Giri Jaladhi Wana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan 

kreditnya dan hanya membayar sebagian hutang pokoknya sebesar satu  milyar 

empat ratus  lima  puluh  juta  rupiah sehingga  terdakwa  PT.  Giri Jaladhi  Wana  

masih  mempunyai  kewajiban  hutang  pokoknya sebesar dua puluh tiga milyar 

lima ratus lima puluh  juta  rupiah dan hutang bunga  sebesar  tiga  milyar  empat  

ratus  lima  puluh  dua  juta  rupiah dengan  lama tunggakan delapan bulan. 

Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah  memperkaya  diri sendiri atau orang 

lain dari hasil penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun  tanpa  ijin  

Pemerintah  Kota  Banjarmasin,  pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, 

dan fasilitas kredit modal kerja yang di terima dari PT. Bank Mandiri Tbk.  

Akibat perbuatan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tersebut telah  merugikan  

keuangan NegaraPemerintah Kota Banjarmasin sebesar tujuh  milyar  tiga  ratus  

tiga puluh  dua juta tiga ratus enam puluh saturibu  lima  ratus enam belas  rupiah 

berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No.S-

1911/PW.16/5/2008tanggal19Mei 2008dan PT. BankMandiri,Tbk sebesar seratus 

sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh 
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empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah atau 

setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut. 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 

jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  

Nomor  20  tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.Pasal  64 ayat (1) 

KUHPidana. 

Subsidair Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) selaku korporasi 

dalam kerjasama kontrak  bagi tempat  usaha  untuk  pembangunan PasarInduk 

Antasari berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor  664/I/548/Prog, nomor  

003/GJW/VII/1998  tanggal  14  Juli  1998 antara Walikotamadya Banjarmasin 

(pihak kesatu) dengan Terdakwa PT. Girijaladhi Wana (pihak kedua), pada waktu 

antara tahun 1998 sampai  dengan  tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota 

Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari 

jalanPangeranAntasari Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat  dalam  

daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarrnasin, telah melakukan beberapa 

perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya 

sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan  berlanjut 

secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  

orang  lain  atau  suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau 

perekonomian negara,  perbuatan  tersebut  dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

Untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari tersebut 

PT. Giri Jaladhi Wana bekerjasama dengan PT. UE Sentosa sebagai kontraktor 
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pelaksana dengansurat perjanjian kerjaNo.094/GJW/SPB/II/01 tanggal 1 Februari  

2001  antara  PT.  Giri Jaladhi Wana  dengan  PT.  UE  Sentosa  yang  di  tanda  

tangani  oleh Widagdo selaku Dirut PT. Giri Jaladhi Wana dan Dominic Tan 

selaku Presiden Direktur PT.UE Sentosa dengan  nilai seratus tiga puluh tujuh 

milyar delapan ratus dua puluh  empat juta enam  ratus sembilan  puluh  ribu  

rupia, dengan sistem PT. UE Sentosa melaksanakan pembangunan dan membiayai 

pelaksanaan pembangunan tersebut dimana setiap kemajuan fisik  proyek  sudah  

mencapai  30%  maka  PT. Giri  Jaladhi Wana akan membayarnya. 

Pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai dengan bulan 

Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. H. Sofyan Arpan  selaku  

Walikota Banjarmasin pada tanggal 13Januari 2003 dengan surat nomor  

23/3/2003 memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan Pasar Induk 

Antasari hingga 10 Februari 2003. 

Sedangkan, sampai bulan Agustus 2003,  ternyata  pekerjaan pembangunan  

Pasar  Sentra  Antasari  belum  juga  selesai  sehingga Walikota  Banjarmasin  

H.Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 

088/Prog /1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT. Giri Jaladhi Wana 

(terdakwa) sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat 

usaha untuk pembangunan pasar Induk Antasari, dengan SK.No. 117 tahun 2003 

tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama tentang kontrak bagi tempat 

usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya  Banjarmasin  

Nomor  664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 Tentang 

Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari 

Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda  tangani  oleh  H.  Sadjoko  sebagai  pihak 
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pertama bertindak selaku Walikota Banjarmasin dan ST. Widagdo sebagai  pihak  

kedua  bertindak  mewakili  Terdakwa  PT. Giri Jaladhi Wana. 

Terdakwa PT. Giri Jaladhi  Wana  dalam  melaksanakan Pembangunan  dan 

Pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah menyalahgunakan kesempatan  

atau  sarana yang  ada padanya karena  kedudukannya  yaitu  dengan  melakukan  

penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut, dalam pelaksanaan pembangunan 

Pasar Induk Sentra Antasari Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana sejak tahun 1998 s.d 

2004 telah membangun  6.045 unit terdiridari toko, kios,  los,  lapak  dan warung,  

padahal yang diizinkan Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Pasal3 

Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal  

14 Juli 1998 tentang kontrak bagi tempat usaha  yang diizinkan Pemerintah Kota 

Banjarmasin dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya 

Banjarmasin dan Addendumnya menyatakan “PT.Giri Jaladhi Wana berkewajiban  

membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 

5.145 unit” sehingga terjadi kelebihan 900 unit bangunan dan oleh Terdakwa PT. 

Giri Jaladhi kelebihan 900 unit tersebut telah dijual tanpa penetapan Kepala 

Daerah serta persetujuan DPRD Kodya Banjarmasin dengan harga enam  belas  

milyar  enam  ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus 

enam puluh enam rupiah, dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas 

daerah Kota Banjarmasin. 

Sehingga, berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 

664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal  15 Agustus  2000  Terdakwa  

PT. Giri Jaladhi Wana mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota 

Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar lima ratus  juta  rupiah,  membayar  
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penggantian uang sewa dua milyar lima ratus juta rupiah dan membayar  

pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari sebesar tiga milyar tujuh ratus limapuluh 

jutarupiah, jumlah keseluruhan yang harus dibayar enam  milyar  tujuh  ratus  lima  

puluh  juta rupiah, tetapi Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana hanya membayar 

sebesar satu milyar rupiah, sehingga masih terdapat  kekurangan sebesar lima 

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah yang seharusnya disetor ke Kas 

Pemerintah Kota Banjarmasin, namun terdakwa PT. Giri Jaladhi tidak membayar 

uang tersebut dimana Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana  melalui  ST.  Widagdo 

memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah 

Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, 

padahal sesuai keterangan Ir.Wahid Udin, MBA. Projek Manajer Pembangunan 

Pasar Sentra  Antasari dan laporan completi  on report  PT. Satya Graha Tara 

(Konsultan  Pengawas Proyek Antasari  yang  diminta Bank Mandiri), melaporkan 

per September2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per 

Oktober 2004  mempunyai surplus enam puluh  empat  milyar lima ratus tujuh  

puluh sembilan juta rupiahdari hasil penjualan toko, kios dan los serta 

warungSelain  telah  mendapatkan  surplus  enam puluh  empat  milyar  lima  

ratus  tujuh  puluh  sembilan  juta  rupiah, Terdakwa  PT.Giri Jaladhi Wana 

dengan menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan 

bangunan pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit  Modal Kerja (KMK) 

dari Bank Mandiri sebesar seratus milyar rupiah dengan agunan seluruh bangunan 

Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun  

sudah mendapatkan  uang  sebesar  seratus enam puluh  empat  milyar  lima  ratus  

tujuh  puluh  sembilan juta rupiah yang terdiri dari uang  enam puluh empat 
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milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah dan seratus  milyar  rupiah 

ternyata  Terdakwa PT.  Giri  Jaladhi Wana tidak membayar sebesar  lima milyar 

tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 

Sementara itu pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari yang dijadwalkan 

selesai pada  bulan  Desember  2002  namun prestasi fisiknya atau proyeknya 

sampai dengan bulan Agustus 2002 baru  mencapai  36%  dan  hutang  PT.Giri  

Jaladhi Wana kepada kontraktor pelaksana yaitu PT. UE Sentosa yang belum 

dibayar telah mencapai dua puluh empat  milyar  rupiah, dimana  pihak  

kontraktor mendesak kepada PT.Giri  Jaladhi  Wana untuk  segera  menyelesaikan 

hutangnya.  Di sisi lain pihak Pemerintah Kotamadya Banjarmasin selaku pemilik 

proyek meminta PT. GJW segera menyelesaikan proyek pembangunan Pasar 

Induk Sentra Antasari tersebut karena pusat perbelanjaan tersebut merupakan  

proyek strategis yang  memiliki  dampak  sosial tinggi. Berdasarkan kondisi 

tersebut maka melalui surat No. 078/GJW/B/VIII/002 tanggal 12 Agustus 2002 

PT.Giri Jaladhi Wana mengajukan permohonan restrukturisasi berupa 

penjadwalan kembali (rescheduling) pelunasan kredit sekaligus tambahan kredit 

sebesar lima puluh milyar rupiah kepada Commercial Bangking Group PT.Bank 

Mandiri di Jakarta dan tidak melalui  PT. Bank Mandiri  Hub Banjarmasin karena 

untuk restrukturisasi itu  yangberwenang  adalah  Kantor  Pusat  PT.  Bank 

Mandiri  di  Jakarta,  sehingga  penanganan kredit dan nota analisa restrukturisasi 

kredit dilakukan oleh Commercial Banking Group dan terbitlah  Surat  

Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit tanggal l9 oktober 

2002 atas dasar surat nomor RBG.CMB/456/2002 tangga l7 Oktober 2002 dari 

Group Head Commercial Banking Group yang ditujukkan kepada PT. Bank 
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Mandiri Hub Banjarmasin Lambung Mangkurat perihal Restrukturisasi Fasilitas 

Kredit Atas Nama PT. Giri Jaladhi Wana dan Penyediaan KUK Bagi Para 

Pedagang Pasar Antasari Banjarmasin. 

Terdakwa  PT.Giri Jaladhi Wana telah  memperkaya  diri sendiri atau orang 

lain dari hasil penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa ijin 

Pemerintah Kota Banjarmasin, pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjanmasin, 

dan fasilitas kredit modal kerja yang diterima dari PT. Bank Mandiri, Tbk.  

Akibat perbuatan Terdakwa  PT.Giri Jaladhi Wana tersebut telah merugikan 

keuangan  Negara Pemerintah  Kota  Banjarmasin sebesar tujuh milyar tiga ratus 

tiga puluh dua juta tiga ratus enam  puluh  satu  ribu  lima ratus enam belas rupiah 

berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank Mandiri,Tbk. sebesar 

seratus sembilan puluh sembilan milyar Iima ratus tiga puluh enam juta enam 

puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah atau 

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.Sebagaimana diatur dan diancam  pidana  

dalam  Pasal  3  jo.Pasal  18 Undang-Undang  Nomor 31  tahun  1999  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan  di  tambah  

denganUndang-Undang Nomor 20  tahun 2001 tentang  perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  jo.  

Pasal  64  ayat (1) KUHPidana. 

Mengadili, menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa 

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor  

812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09 Juni 2011 yang dimintakan banding 

tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga untuk 
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selengkapnya berbunyi sebagai berikut, menyatakan terdakwa PT.Giri Jaladhi 

Wana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut”. Menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar satu milyar 

tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh 

sembilan rupiah. 

Menetapkan barang bukti berupa, denah pasar sentra antasari (MOU), denah 

pasar sentra antasari (Usul AD-2), denah pasar sentra antasari (AD-1), data 

perubahan jumlah tempatusaha proyek sentra antasari banjarmasin, satu bundel 

daftar pembeli SentraAntasari periode Maret 2007, satu bundel tabel bangunan 

sentra Antasari (ditawarkan), satu bundel tabel bangunan sentra Antasari (disewa),  

satu bundel tabel bangunan Sentra Antasari, satu buah CD daftar tanda jadi tahun 

2002, tabel tambahan (di luar tabel bangunan 5.390 unit ), rekapitulasi proyek 

sentra antasari  Banjarmasin, denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari, 

laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, 

Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan2546- 

1/PNG/SGT- PST/2002 dengan nomor proyek 1701- 05/GJD/06/ 2002, laporan II 

(Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran 

Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nomor laporan 2626- 

02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek170105/GJD/06/2002, Completition 

(Laporan III ) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran 

Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.NomorLaporan3202-3/PNG/SGT- 

PST/2004. Nomor Proyek 170105/GJD/06/ 2002, penawaran Biaya pekerjaan 

penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit unit 
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kios Pasar Sentra Antasari oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. 

Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT- C-05/ Fs/05/02, copy Akta 

Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992, copy 

Akta Notaris Ny. Janny Dheawajant i Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992 

(ringkasan), copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.  

Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH No. 18 tanggal 23 

desember 2003, copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo,SH No.17 

tanggal 22 Juli 1995, copy Surat perhi tungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat 

penembahan tempat usaha tanggal 9 Apri l 2003, copy Surat Nomor 

500/259/Ekobang/ 2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan pengelolaan 

sementara Sentra Antasari, copy Tabel marketing 5390 unit bangunan pasar 

Sentra Antasari, copy tabel pendapatan sewa kios/ los / toko/warung PT Giri 

Jaladhi Wana periode Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Januari 

2007, Februari 2007, copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 

sampai dengan bulan Desember 2006, copy tabel uang angsuran atas toko/kios/ 

los /warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 sampai dengan 

tanggal31 Desember 2004, copy tabel uang angsuran atas toko/kios/ los /warung 

PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 

2005, copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas 

Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga 

plus provisi tahun 2004-2005, copy rekening koran atas PT.Giri Jaladhi Wana 

Nomor001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 

dan rekening koran nomor 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 sampai dengan 

19 Agustus 2003, copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari 
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Banjarmasin periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2004, periode Januari 

sampai dengan Desember 2005,  periode Januari s/d Desember 2006 dan periode 

Januari s/d Oktober 2007, copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra 

Antasari , copy rekap penerimaan penjualan dan piutang ataspenjualan unit - unit 

bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA, copy Rekening Bank Mandiri 

Nomor 031.000.325.4094 tahun 2005, copy Rekening Bank Mandiri 

Nomor031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Dan alat bukti lainnya 

sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan tersebut. 

Amar putusan dalam putusan ini sebagai berikut, menyatakan terdakwa PT. 

Giri Jaladhi Wana telah terbukti bersalah melakukan beberapa perbuatan Tindak 

Pidana Korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 

20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun  

2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat  (1)  KUHP  sebagaimana 

dalam Dakwaan Primair. 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Giri  Jaladhi Wana dengan 

pidana denda sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah,menjatuhkan pidana  

tambahan  berupa  penutupan  sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan, 

menetapkan agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara sebesar lima ribu 

rupiah.Amar Putusan:Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 936.K/Pid .Sus 

/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor:908/Pid.B/2008/PN.Bjm serta Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin 



69 
 

Nomor:812/Pid.Sus/2009/PT.Bjm tanggal 09 Juni 2009 selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut, menyatakan Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tersebut diatas  

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana“Korupsi Secara Berlanjut”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. 

Giri Jaladhi Wana dengan pidana  denda  satu  milyar  tiga  ratus tujuh belas juta 

tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah. Serta 

menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi 

Wana selama enam bulan. 

 

B. HASIL PENELITIAN 

 

1. 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 

 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 memberikan rumusan korporasi dan berbagai tindak pidana 

yang berkaitan dengan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan kapan 

dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan diatur 

dalam pasal 20 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut “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”. Jadi, suatu tindak pidana korupsi dipandang telah 

dilakukan oleh korporasi apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan oleh orang-

orang: yang berdasarkan hubungan  kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 
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lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal kasus 

korupsi yang dilakukan oleh PT.GJW diatas, korupsi dilakukan oleh orang-orang 

yang berdasarkan hubungan kerja yaitu melalui ST. Widagdo selaku direktur atau 

pengurus dari korporasi itu sendiri. 

Adapun  penerapan  ketentuan  pidana  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini pada dasarnya adalah dengan memperhatikan  Pasal-Pasal  

peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara pidana 

tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1)  jo. Pasal 18  jo. Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  

31  tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana 

telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Perubahan  

atas  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  

Pidana  Korupsi  jo.  Pasal  64  ayat  (1) KUHPidana. 

Hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil membuktikan 

dakwaannya oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula  

dijatuhi  hukuman  yang  setimpal dengan  kesalahannya berdasarkan Pasal 2  ayat  

(1)  jo.  Pasal  18  jo. Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHPidana. 

Perumusan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal membahas Pasal ini  tentunya 

tidak terlepas dari perumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai 
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berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling  singkat empat tahun dan  paling  lama  dua  

puluh tahun  atau denda  paling  sedikit  dua ratus  juta  rupiah dan  paling  banyak 

satu milyar rupiah. 

Dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM, Hakim 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan oleh penuntut umum. Dengan mempertimbangkan dakwaan primair 

yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 jo. pasal 20 Undang Undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo.  pasal  64  ayat  (1)  KUHP  yang 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

a. Setiap orang 

b. Melawan hukum 

c. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi; 

d. Yang dapat merugikan merugikan keuangan Negara, atau perekonomian 

Negara. 

e. Dilakukan dengan unsur kegiatan berlanjut. 

Penjelasan mengenai unsur-unsur diatas, yang telah dipenuhi oleh kasus korupsi 

PT. GJW adalah sebagai berikut: 

Unsur setiap orang, pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 

1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 
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Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan termasuk  

Korporasi, orang perorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP 

dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan Korporasi adalah  kumpulan  

orang  dan  atau  kekayaan  yang terorganisasi  baik  berbentuk  badan  hukum  

maupun  bukan  badan hukum.  

Dalam pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

diatur bahwa  dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau 

atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 

terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Beradasarkan akta pendirian dan diatur 

dengan perundang-undangan, maka PT. GJW merupakan badan hukum, sehingga 

unsur setiap orang telah terpenuhi dan terhadapnya pula dapat dituntut dan 

dijatuhkan pidana. 

Unsur “melawan hukum”, melalui fakta-fakta hukum di persidangan pada 

kasus korupsi oleh PT.GJW, maka memang benar bahwa seluruh rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh PT.GJW baik dalam hubungannya dengan 

Pemerintah Kota Banjarmasin, PT. UE Sentosa dan PT. Bank Mandiri, serta 

pihak-pihak lain yang ditunjuk selama pembangunan Pasar Antasari, bahwa PT. 

GJW telah dengan sengaja secara melawan hukum, membangun atau membuat 

kios, lapak, dan los pasar yang jumlahnya melebihi perjanjian, yaitu kelebihan 

900 Unit, dari hasil penjualan unit-unit tersebut PT.GJW telah memperoleh 

keuntungan dan keuntungan tersebut tidak dilaporkan maupun disetorkan ke kas 

Pemerintah Banjarmasin. Diperoleh pula dalam fakta persidangan bahwa PT. 

GJW berdasarkan perjanjian, PT.GJW wajib membayar retribusi kepada 

Pemerintah Daerah Banjarmasin jumlah seluruhnya enam milyar tujuh ratus lima 
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puluh juta rupiah tetapi PT.GJW hanya membayar satu milyar rupiah. PT. GJW 

tidak membayar kekurangannya. PT. GJW melalui ST. Widagdo, malah 

memberikan keterangan tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota 

Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, 

padahal menurut keterangan konsultan pengawas proyek pembangunan telah 

selesai 100% dan mempunyai surplus sebesar enam puluh empat milyar dari hasil 

penjualan unit. Selain telah mendapat surplus, PT. GJW dengan menggunakan 

asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan pasar tersebut 

untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri 

sebesar seratus milyar rupiah dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra 

Antasari. Dalam  hal  ini  terdakwa  telah  diwakili  oleh  Stevanus Widagdo  bin  

Suraji  Sastrodiwiryo  Direktur  Utama  PT.  Giri Jaladhi Wana  (PT. GJW)  dan  

Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW), dalam  

kedudukannya sebagai direktur utama dan sebagai direktur tersebut keduanya 

adalah directing mind pada PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW). Namun meskipun 

telah mendapat surplus, dan mendapat penambahan modal dari Bank Mandiri, PT. 

GJW tidak melunasi hutang kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. 

Terdakwa  PT  Giri  Jaladhi  Wana  mengajukan  kredit modal  kerja  untuk  

tujuan  penambahan  pendanaan  pembangunan Pasar  Induk  Sentra  Antasari  

sebesar  dua puluh lima milyar dengan jangka waktu sembilan bulan sejak  

tanggal  penandatanganan  kredit namun  sampai  jatuh  tempo  kreditnya  yaitu  

tanggal  19  September 2002  Terdakwa  PT.  Giri  Jaladhi  Wana  tidak  dapat  

memenuhi kewajiban  pembayaran  pelunasan  kreditnya  dan  hanya  membayar 

sebagian  hutang  pokoknya  sebesar  satu  milyar empat  ratus  lima  puluh  juta  
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rupia sehingga  Terdakwa  PT.  Giri Jaladhi  Wana  masih  mempunyai  kewajiban  

hutang  pokoknya sebesar dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh  juta  rupiah 

dan  hutang  bunga  sebesar tiga  milyar  empat  ratus  lima  puluh  dua  juta  

rupiah  dengan  lama tunggakan delapan bulan. 

Dari uraian diatas jelas bahwa  ST. Widagdo  selaku pengurus PT.Giri 

Jaladhi Wana yang mewakili terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana  adalah  seseorang  

yang memiliki posisi Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana yang  melakukan 

perbuatan tersebut dalam rangka maksud dan tujuan korporasi dan dengan maksud 

memberikanmanfaat atau  keuntungan  bagi  korporasi  dan perbuatan- perbuatan  

terdakwa tersebut  dapat  diktegorikan  sebagai  perbuatan  “melawan  hukum” 

makaunsur kedua “secara melawan hukum“ telah terpenuhi. 

Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi”. PT.GJW selaku korporasi yang memiliki tujuan ekonomi dalam 

kegiatannya menjalankan usaha dan melebihi kewenangannya berupa melakukan 

tindak pidana korupsi. Melalui unsur melawan hukum diatas, dapat diketahui 

bahwa PT.GJW mendapatkan  aliran  dana  dalam  pelaksanaan Kontrak Bagi 

Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota  

Banjarmasin  yang  menggunakan dana kucuran Kredit Modal Kerja  dari  PT. 

Bank  Mandiri, Tbk yang diajukan oleh terdakwa PT. GJW dan penunjukkan 

terdakwa PT. GJW untuk mengelola Pasar Sentra Antasari, telah dapat 

disimpulkan adanya penambahan kekayaan terdakwa dan  pihak-pihak  yang  

terlibat  di dalamnya maupun orang lain.  

PT. GJW sengaja tidak membayar uang pengelolaan  Pasar  Sentra  Antasari 

kepada  kas daerah  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dan  memberikan keterangan 
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yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin  

bahwa seolah-olah pengelolaan merugi, padahal sesuai laporan keuangan  

pengelolaan pasar Sentra Antasari Banjarmasin sudah terkumpul dana sebesar 

tujuh  milyar enam ratus  lima puluh  juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus 

empat puluh lima rupiah. Sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa PT. GJW 

tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

Unsur “dapat merugikan negara atau perekonomian negara” dalam hal ini 

PT. Bank Mandiri, Tbk. adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga 

dana yang dikucurkan dalam bentuk kredit modal kerja tersebut dapat 

dikategorikan sebagai kekayaan Negara yang berada dalam pengurusan dan  

pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, semua unsur-

unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terbukti. 

Pasal 20 ayat (7) UU Nomor 31 Tahun  1999  mengatur pidana pokok bagi 

korporasi sebagai berikut: “Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap 

korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu 

pertiga”. Pasal ini hadir untuk memberikan batasan mengenai sanksi yang dapat 

dikenakan terhadap korporasi dan juga memberi koreksi terhadap Pasal 2 yang 

menyatakan bahwa pelaku  tindak  pidana  adalah  “setiap orang”,  dimana  

pelakunya  bisa  orang  bisa  juga korporasi mengingat sifat korporasi sebagai 

legal person sehingga terhadap korporasi tidak dapat dikenai hukuman penjara 

atau kurungan sebagaimana naturelijk persoon. 

Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7)  di  atas, mempunyai  

konsekuensi  karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh  

korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah  pada saat implementasinya yaitu 
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apa tindakan yang dapat diambil seandainya  pidana denda  ini  tidak dibayar  oleh 

korporasi. Apabila Undang-Undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang 

hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan diluar KUHP lah yang 

dipakai. Masalah yang muncul adalahbagaimana jika yang melakukan hal itu 

adalah korporasi jelas bahwa pidana  kurungan  pengganti denda  ini  tidak dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi.Untuk mengatasi masalah ini maka Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus membuat ketentuan khusus 

mengenai bagaimana jika denda tidak dibayarkan oleh korporasi misalnya dengan 

mencabut izin usaha untuk jangka  waktu  tertentu,  atau mungkin dengan 

penyitaan harta benda. 

Kelemahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak 

pada pengevakuasian denda, dimana tidak diatur mengenai cara pembayaran 

denda dan juga tidak diatur bilamana denda tidak dibayarkan oleh korporasi. 

Namun dengan adanya perkembangan dan setelah melakukan perbandingan 

Sistem hukum Eropa Kontinental (Thailand, Yugoslavia, Belanda dan Jerman) 

dan sistem hukum Anglo Saxon (Amerika Serikat dan Inggris), muncullah konsep 

ideal, yaitu tahap pertama, korporasi dapat melakukan pembayaran pidana denda 

dengan cara mencicil selama proses pelaksanaan tersebut berlangsung untuk 

sementara waktu korporasi dilakukan penutupan sampai proses pembayaran 

selesai. Tahap kedua, apabila korporasi tidak melaksanakan pembayaran pidana 

denda maka penegak hukum dapat melakukan eksekusi berupa perampasan 

terhadap harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi. Tahap ketiga, korporasi 

dapat dilikuidasi. 
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2. Aspek/Parameter Keadilan Bermartabat dalam Putusan Nomor 

04/Pid.Sus/2011/PT.BJM 

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai kasus 

korupsi yang dilakukan oleh PT. Giri Jaya Waladhi Wana (GJW) selaku korporasi 

yang kemudian ditetapkan sanksinya berupa pidana denda dan sanksi tambahan 

lain berupa penutupan sementara, terdapat aspek/parameter Keadilan Bermartabat 

didalamnya yaitu prinsip Kemanusiaan. Didalam teori Keadilan Bermartabat 

tujuan yang diutamakan adalah keadilan yang memanusiakan manusia ( nilai sila 

kedua Pancasila), dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Keadilan Bermartabat 

memandang korporasi itu sebagai “manusia” sehingga konsep memanusiakan 

manusia dapat dipahami sebagai berikut.  

Sebagaimana dikenal dalam konsep ilmu hukum umum, manusia 

merupakan salah satu dari dua subjek hukum, dimana subjek hukum terbagi atas 

subjek hukum langsung (naturelijk person) dan subjek hukum tidak langsung 

(legal person) semuanya dapat bertangungjawab secara hukum. Sehingga 

terhadap kedua subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban 

secara hukum atas perbuatan yang dinilai merugikan negara (korupsi PT.GJW).  

Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut pertama atas dasar 

falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar 

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan 

kepentingan sosial. Kedua atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Pendapat Muladi mengenai pembenaran pertanggungjawaban korporasi diatas 

sejalan dengan teori Keadilan Bermartabat. 
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Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai aspek kemanusiaan yang diterapkan 

dalam kasus korupsi PT. GJW diatas dapat dilihat dari kalimat amar putusan yang 

menyatakan “Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti 

yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka kepadanya harus dijatuhi 

pidana... .” apabila dicermati, majalis hakim telah berhasil menempatkan 

korporasi sebagai “manusia” yang secara tersirat dapat dilihat dari kalimat 

“melakukan tindak pidana”. Kalimat “melakukan” merupakan representasi dari 

manusia sebagai makhluk aktif dan dapat berbuat hal apa saja termasuk 

melakukan tindak pidana.  

Oleh karena korporasi sebagai subjek tindak pidana maka terhadapnya 

hakim memutuskan bersalah dan menghukum PT.GJW dengan dikenai sanksi 

pidana berupa denda sejumlah satu milyar tiga ratus juta dan penutupan sementara 

selama enam bulan. Seperti layaknya manusia biasa, korporasi pun juga 

dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana disinilah letak 

Keadilan Bermartabat. 

Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa sub diatas, konsekuensi bagi 

korporasi yang dilihat dengan sudut pandang Keadilan Bermartabat adalah 

korporasi dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang 

terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana pengertian dari Keadilan Bermartabat 

itu sendiri, juga nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat 

„manusia‟ sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, 

yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil 

terhadap masyarakat atau bangsa. Namun hal tersebut juga tidak berlaku pasif, 

lebih daripada itu korporasi juga harus mampu memperlakukan secara adil 
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hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain (rakyat Indonesia) dan 

terhadap Pemerintah (kasus Korupsi PT.GJW).  

Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi dan dijatuhi hukuman pidana 

maka disitulah letak penilaian Keadilan Bermartabat.  Keadilan Bermartabat yaitu 

bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum namun harus diperlakukan 

sebagai manusia, oleh sebab itu korporasi dikenakan sanksi pidana pokok berupa 

denda bukan sanksi pokok penutupan seluruhnya.  

Keadilan Bermartabat menilai pengenaan sanksi pidana denda bagi 

korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan aspek 

kemanusiaan yang terdapat dalam falsafah jiwa bangsa Indonesia, dengan 

mengingat prinsip hukum bahwa seseorang yang dianggap cakap melakukan 

perbuatan hukum patut pula untuk dikenai sanksi apabila 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. 

Lebih mendalam lagi, dalam kasus-kasus tertrntu yang dinilai berat, hakim dapat 

menjatuhkan sanksi pidana bagi pengurus secara terpisah. Hal ini akan 

mempertajam nilai pengenaan sanksi yang sesuai dengan aspek kemanusiaan 

menurut Keadilan Bermartabat. 

Dengan bertitik tolak dari pendekatan nilai, maka dalam pemidanaan 

terhadap korporasi juga harus disepandakan dengan kebutuhan untuk melindungi 

dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, kerugian atau bahaya yang 

lain.  Dalam penjatuhan pidana korporasi juga harus melihat karakteristik yang 
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bersifat khas dari tindak pidana korporasi. Pertama, dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap korporasi dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha harus 

dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut disebabkan karena dampak putusan 

tersebut sangat luas, seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen. Kedua, 

tujuan pemidanaan yang utama adalah efek moral dan pencegahan dari sanksi 

pidana. Dalam kasus Korupsi PT. GJW telah mengkhianati kepercayaan Negara 

sehingga pidana harus mencerminkan beratnya tindak pidana yang diperbuat. 

 


