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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun seluruh manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan perekonomian seluruh rakyat Indonesia pada

khususnya. Perekonomian di Indonesia pada masa sekarang ini banyak sekali

digerakkan oleh pengusaha-pengusaha pribumi dan non pribumi yang semakin

lama semakin berbeda cara berpikir serta operasinya, sehingga keadaan

perekonomian di Indonesia semakin kompleks dan sukar sekali untuk

dikendalikan.

Semakin pesatnya kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada

umumnya dan perkembangan ekonomi pada khususnya menyebabkan pula

berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, oleh sebab itu sudah dirasakan

sangat perlu dibentuknya suatu peraturan atau perundang-undangan yang

mengatur dan memberikan perlindungan bagi dunia usaha dan perusahaan. Bagi

pemerintah adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan

untuk dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dari dunia

usaha secara menyeluruh dan juga merupakan sumber informasi resmi untuk

semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang

menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
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Tugas dan fungsi pemerintah Republik Indonesia semakin berat untuk mengatur

dan mengembangkan dunia perekonomian di Indonesia, terutama karena semakin

banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya di berbagai

bidang usaha. Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada maka

pemerintah telah membentuk suatu undang-undang yang mengatur dan mendata

serta memberikan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan tersebut demi

kepentingan bersama.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana

tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan

perkembangan kegiatan di bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini

sudah semakin meningkat, maka undang-undang wajib daftar perusahaan sudah

dirasakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang

menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan

utama dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan ini sebagai upaya dalam

mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada

dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Di samping itu

adanya kewajiban daftar perusahaan diharapkan dapat mencegah dan menghindari

praktek-praktek usaha yang tidak jujur atau persaingan yang curang,

penyelundupan dan lain sebagainya. Di dalam penyusunannya diperhatikan pula

kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya

dan dunia usaha pada khususnya.
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Bagi pemerintah adanya daftar perusahaan sangatlah penting karena akan

memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan

perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan menurut

undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen yang

bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Karena pada

dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara

memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan

berdasarkan izin usaha dagang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan terdapat ketentuan-ketentuan pidana bagi perusahaan yang melanggar

dan tidak mendaftarkan perusahaannya dengan pihak yang berwenang.

Adapun pasal yang mengaturnya adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menentukan :

(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar
Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi
kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan
kejahatan.

Pasal 33 menentukan :

(1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru
atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan
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selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 34 menentukan :

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang inidan
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak
untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan
lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan
pelanggaran.

Pasal 35 menentukan :

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32, 33 dan 34
Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana
dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari
badan hukum itu.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang
bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

Fungsionalisasi hukum pidana berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai

maupun pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal ini

masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Wilayah Kota

Bandar Lampung sendiri keberlakuan undang-undang ini baru dapat terealisasi

sekitar tahun 1993 sampai dengan tahun 1999. Hal ini terjadi karena pada sekitar

tahun tersebutlah baru mulai ada perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan

usaha dibidangnya namun sampai waktu yang telah ditetapkan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, para

pimpinan dari perusahaan-perusahaan tersebut belum juga mendaftarkan

perusahaannya, sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. Bintang Rama
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Mandiri atau biasa dikenal dengan nama Mc Donald’s Bandar Lampung, yang

terjadi pada tahun 1999. Perusahaan dibidang restaurant cepat saji tersebut telah

berdiri sejak tahun 1998, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 10 diterangkan bahwa pengusaha

wajib mendaftarkan perusahaannya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

perusahaan itu menjalankan usahanya. Akan tetapi pimpinan dari PT. Bintang

Rama Mandiri atau biasa dikenal dengan nama Mc Donald’s Bandar

Lampungtersebut belum juga mendaftarkan perusahaannya pada Daftar

Perusahaan. Karena dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban untuk

mendaftarkan perusahaannya, maka pimpinan perusahaan itu dilaporkan oleh

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di dampingi dengan pihak yang berwenang

untuk dapat diselidiki lebih lanjut atas temuan kasus tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimanakah

fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran undang-undang tentang wajib

daftar perusahaan ini dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Maka dari itulah

penulis merasa tertarik dan ingin menuangkan di dalam skripsi ini dengan judul :

“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Wajib Daftar

Perusahaan (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negri Tanjung Karang)”
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Atas dasar latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat fungsionalisasi hukum pidana

terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas maka yang akan menjadi

ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada

fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Maka dari itu peneliti akan

melakukan penelitian pada instansi-instansi ataupun badan pemerintah yang

terkait, yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar

Lampung, dan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini meliputi dua hal,

yaitu :

a. Untuk mengetahui fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat

fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti

dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai fungsionalisasi hukum pidana

dalam suatu perundang-undangan.

b. Kegunaan praktis, yaitu untuk memberi masukan bagi pihak-pihak yang

berwenang dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan dinas atau

instansi-instansi yang terkait di Kota Bandar Lampung, dalam rangka

fungsionalisasi hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun

1982 tentang wajib daftar perusahaan.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstrak

dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi social yang relevan untuk

penelitian. (Soerjono Soekanto, 1984 : 125)

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat

hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara

konkrit. Hukum pidana dengan sanksi pidana yang sangat keras harus berhati-hati,

hal ini sesuai dengan pendapat Helbert L. Packer tentang keterbatasan hukum

pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan. Walaupun diakui masalah

kejahatan tidak hanya dapat diantisipasi dengan penegakan hukum pidana saja,

mengingat hakekat hukum pidana yang mempunyai keterbatasan. (Muladi dan

Barda Nawawi Arif, 1984 : 155 – 156)

Fungsionalisasi hukum pidana diidentikan dengan istilah operasionalisasi hukum

pidana yang pada hakekatnya sama dengan penegakan hukum pidana. Sesuai

dengan hukum pidana yang di anut oleh Negara Republik Indonesia, untuk dapat

dikenakan sanksi pidana haruslah ada suatu perbuatan yang disebut perbuatan

pidana, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan

hukum, larangan nama yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno 2000 : 54).

Agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka seseorang haruslah

punya kesalahan, menurut Moeljatno unsur-unsur kesalahan adalah :
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1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)

2. Diatas umur tertentu untuk mampu bertanggungjawab

3. mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan

4. tidak ada alasan pemaaf.

Sebagai suatu proses mekanisme fungsionalisasi hukum pidana, ada tiga tahapan

yang diharapkan menjadi suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam

suatu kebulatan sistem, yang dapat menjadi pedoman didalam merumuskan suatu

penetapan pidana, pemberian pidana dan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat
undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai
kebijakan yudikatif).

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pemberian pidana oleh instansi yang berwenang
(sebagai kebijakan eksekutif).
(Muladi, 1984 : 91)

Secara umum di lihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian, dan penegakan

sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat benar-benar

terwujud, harus melalui beberapa sistem hukum. Menurut teori Friedman tentang

sistem hukum yang oleh beliau dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu :

a. Substansi hukum, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum
berupa keputusan yang merupakan produk substantif dari sistem hukum yaitu
perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur hukum atau komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak
dalam suatu mekanisme yang merupakan lembaga peradilan, hakim, yang
bersidang, badan pembuat undang-undang dan juga konstitusi tertulis.

c. Kultur hukum atau budaya hukum, yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang
menjdi pegangan masyarakat yang menentukan apakah lembaga peradilan
akan dimanfaatkan atau tidak apabila menghadapi suatu masalah hukum.
(Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984 : 151)
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Agar dapat memfungsikan hukum pidana dengan sanksi pidana yang sangat keras,

haruslah berhati-hati, hal ini sesuai dengan pendapat Helbert L. Packer tentang

keterbatasan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan.

Walaupun diakui masalah kejahatan tidak hanya dapat diantisipasi dengan

penegakan hukum oleh penegak hukum saja. (Barda Nawawi Arif, 1984 :155 -

156). Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa, penegak hukum

bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, akan tetapi terdapat

faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat dan budaya, yakni faktor lingkungan dimana hukum

tersebut diterapkan dan hukum sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
(Soerjono Soekanto, 1983 : 4)

2. Konseptual

Kerangka konseptual akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang

dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang

tepat dan jelas dalam penafsiran beberapa istilah, tujuannya tidak lain ialah untuk

menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

a. Fungsionalisasi hukum pidana adalah upaya untuk membuat hukum pidana itu

berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Jadi istilah

fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah

operasionalisasi atau hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan

penegakan hukum pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992 : 157)
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b. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau

berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan

pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap

perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor

pendaftaran perusahaan. (Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun

1982)

c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha

yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba. (Pasal 1 huruf (b) Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1982)

d. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan

hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. (Pasal1 huruf ( c ) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1982)

E. Sistematka Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat atau gambaran untuk lebih

memudahkan dan mengetahui secara garis besar yang menjadi pokok bahasan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang masalah penulisan skripsi ini. Bab ini

memuat juga permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan,

menguraikan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan pula bab pengantar dalam

pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian

bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi

perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam

praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data,

penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan

jawaban tentang fungsionalisasi hukum pidana dan faktor penghambat dalam

fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan suatu kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dilakukan

dalam bab IV dan juga memberikan masukan berupa saran bagi aparat penegak

hukum yang terkait sehubungan dengan fungsionalisasi hukum pidana terhadap

pelanggaran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982.
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