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ABSTRAK 

Oleh  

LERRY PRIMADHINO 

Pelanggaran oleh korporasi saat ini banyak ditemui di berbagai sektor ekonomi. 

Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian negara serta masyarakat, namun 

belum satupun korporasi di Lampung yang dijerat undang-undang tindak pidana 

korupsi. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah praktik 

penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? 

Mengapa terdapat kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan sanksi 

pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian 

Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, 

sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataannya baik berupa penilaian perilaku  

Adapun Hasil Penelitian Yang Didapatkan Bahwa Praktik Penegakan Hukum 

Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi  selama ini selama ini 

ketika ada tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi penegak hukum 

hanya menerapkan kepada direksi yang menjalankan korporasi tersebut. Bahwa 

tidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini karena niat jahat tersebut justru 

muncul dari sejumlah oknum yang menjalankan perusahaan tersebut yakni 

direksinya. penegak hukum masih memandang korporasi hanya dijadikan wadah 

atau tameng saja guna dimanfaatkan oleh Direksinya untuk mendapatkan 

keuntungan dengan cara melawan hukum. Kendala lebih disebabkan oleh 

Pertama, Perma ini masih bersifat transisi, untuk mengisi kekosongan hukum 

Indonesia, Kedua, Isi Perma ternyata banyak juga mengatur mengenai proses-

proses yang sebenarnya dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti 

Kejaksaan, KPK dan Kepolisian., Ketiga Perma tersebut belum bisa dipedomani 

oleh penegak hukum  

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya rancangan 

KUHP dan KUHAP yang baru agar segera terealiasikan dan memasukan 

korporasi sebagai subjek hukum, Sebaiknya Pengadilan yang memeriksa perkara 

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi 

hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam 

rangka mengisi kekosongan KUHAP 

Kata Kunci: Praktik, Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi 



 

 

PRACTICE OF LAW ENFORCEMENT ON CORPORATION AS A 

CRIMINAL PERPETRATORS OF CORRUPTION 

(Study Area of Tanjung Karang High Court) 

 

ABSTRACT 

by  

LERRY PRIMADHINO 

 

Current corporate offenses are found in many economic sectors. Corporate crime 

is causing losses to the state and society, but not a single corporation has been 

charged with corruption. The problem in writing this thesis is How is law 

enforcement practice to corporation as perpetrator of corruption crime? Why are 

there any obstacles to law enforcement at this time that they have not applied 

criminal sanctions to corporations that commit corruption? 

 

This study uses the Juridical Normative and Empirical approach. Normative 

research is done on the theoretical matters of legal principles, while the empirical 

approach is done to study the law in fact both in the form of behavioral 

assessment 

 

The Research Result Obtained That Law Enforcement Practices Against 

Corporations as Corruption Actors during this time when there is a criminal act 

of corruption involving corporations law enforcement only apply to the directors 

who run the corporation. That there is no corporate involvement in this case 

because the evil intentions actually arise from a number of individuals who run 

the company that is its director. law enforcers still view the corporation as just a 

container or a shield just to be utilized by its Board of Directors to gain profit in a 

way against the law. The constraints are more caused by First, Perma is still 

transitional, to fill the void of Indonesian law, Secondly, Content of Perma is also 

much regulating about the process actually implemented by institution other than 

Court, like Attorney, KPK and Police., Third Perma can not be guided by law 

enforcement. 

 

As for suggestions that can be done is Better draft Criminal Code and Criminal 

Procedure Code new to terealiasikan and enter the corporation as subject of law, 

It is better that Court examining case filed by Public Prosecutor which demand a 

corporation should have soul of reformer willing to create law in order to fill void 

Criminal Procedure Code 

 

Keywords: Law Enforcement Practices, Corporations, Corruption 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya 

memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya 

juga melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa 

dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.
1
  

 

Menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, 

teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan 

ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, 

meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan 

mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, 

korporasi dapat dan seringkali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka 

mencapai tujuan.
2
 

 

Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai white collar crime 

yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi 

transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua 

                                                           
1
 Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 
2
 I. S. Susanto, Kejahatan Korporasi, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), 

hlm.30. 



2 

 

kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak 

kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan 

akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, 

konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku 

kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi.  

 

Negarapun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana 

korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.
3
 

Untuk mengamankan kebijakan ekonominya, pemerintah sudah seharusnya 

memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru 

maupun penegakan yang lebih keras khususnya yang terkait dengan 

pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana.
4
 

 

Faktanya tidak sedikit  perkara korupsi yang diinisasi oleh pengurus korporasi 

yang melakukan kegiatan koruptif merugikan keuangan negara untuk dan atas 

nama serta demi keuntungan korporasinya. Ironisnya penegak hukum tidak 

sepenuhnya mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara 

tesebut disebabkan adanya berbagai modus penghilangan jejak dan 

penyembunyian aset hasil korupsi yang cukup susah untuk pembuktian berikut 

masalah pembuktian dan eksekusinya. 

Pelanggaran oleh korporasi saat ini banyak ditemui di berbagai sektor ekonomi. 

Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian negara serta masyarakat. Banyak 

perusahaan yang dengan sengaja atau bahkan berulang-ulang melakukan tindakan 

                                                           
3
 Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm.33. 
4
 Ibid, hlm.30. 
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yang melanggar etika bisnis bahkan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pula 

pelaku kejahatan korporasi yang lolos dari jeratan hukum. Padahal, hampir pada 

setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan 

biaya lebih besar, dan menimbulkan dampak lebih luas dibanding kejahatan 

jalanan. 

Faktanya hanya sedikit kasus pidana yang sampai di pengadilan dan menjerat 

korporasi. Kebanyakan adalah kasus lingkungan hidup, sedikit kasus pidana 

pajak, dan hanya satu perkara korupsi. Kekosongan dalam hukum acara pidana 

ditengarai merupakan pokok persoalan selain masalah minimnya pemahaman 

(lack of capacity) penegak hukum mengenai pidana korporasi. 

Sebagai fiksi hukum (legal fiction) korporasi dianggap merupakan "badan buatan" 

(recht persoon) yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun demikian 

pada hakikatnya korporasi digerakkan oleh orang-orang di dalamnya, oleh karena 

itu secara teknis perlu ditentukan siapa yang dapat merepresentasikan korporasi 

dalam pemeriksaan pidana. 

Sanksi pidana terhadap korporasi sampai saat ini belum maksimal dalam 

pelaksanaannya di lapangan. Subjek TPK korporasi sangat jarang 

diberlakukan/diterapkan. Aparat penegakan hukum pidana cenderung lebih 

mengoperasionalkan subjek tindak pidana korupsi (TPK) berupa pegawai negeri 

sipil atau orang perseorangan.  
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Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek pelaku TPK 

cukup banyak. Bahkan, dampak yang diperbuat korporasi mengakibatkan 

keuangan negara dan perekonomian negara jauh lebih berbahaya, lebih merugikan 

dan lebih tercela dibandingkan pelaku TPK yang dilakukan pegawai negeri sipil 

secara  orang perseorangan. 

Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap subjek korporasi pelaku 

tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan sekali. Perbuatan atau tindak pidana 

korupsi yang dilakukan korporasi bisa jadi sangat merugikan keuangan negara dan 

perekonomian negara, karena kekuatan dan kekuasaan korporasi terkait aspek 

non-hukumnya meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya.  

Perbuatan koruptif korporasi bisa jadi bersifat lebih merugikan keuangan dan 

perekonomian negara, akan tetapi terdapat kendala penerapan sanksi pidana 

terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu formulasi/rumusan 

sanksi pidananya bersifat ringan hanya berupa pidana denda yang tidak maksimal; 

pidana tambahan berupa penutupan (sementara) seluruh atau sebagian perusahaan 

untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan, KUHAP belum mengatur ketentuan 

hukum acara pidana korporasi.  

Kebijakan formulasi dan aplikasi yang belum lengkap itu membuat aparat 

penegak hukum korupsi menjadi kurang bersemangat dalam mengancam pidana 

terhadap korporasi. Dampaknya, korporasi berpotensi berbuat, mengulangi dan 

tidak memberikan efek jera untuk melakukan tindak pidana korupsi. 
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Kajian dalam hukum pidana, perbuatan/tindak pidana, pertanggung-jawaban 

pidana atau kesalahan, serta pidana dan pemidanaan terhadap subjek korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan sekali dalam skema 

pemberantasan TPK. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap korporasi 

sebagai subjek tindak pidana korupsi perlu diselenggarakan secara integral, 

bersamaan, melengkapi dan bersinergi dengan subjek tindak pidana korupsi secara 

orang perseorangan, ke depan akan dipandang lebih mampu melakukan 

pemberantasan TPK secara efektif, menimbulkan efek jera dan lebih bisa 

menekan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 

Berkenaan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Substansi Peraturan 

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 

Tindak Pidana oleh Korporasi menjelaskan bahwa korporasi dapat dijerat pidana 

apabila kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau 

hubungan lain dengan korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan untuk 

kepentingan korporasi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi juga menjawab 

perdebatan mengenai apakah unsur kesalahan (mens rea) selain unsur perbuatan 

(actus reus) perlu dibuktikan dalam pemidanaan korporasi, mengingat dalam 

hukum pidana berlaku asas "actus non facit reum nisi mens sit rea" atau tiada 

pidana tanpa kesalahan. 
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Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi mengidentifikasi 3 kesalahan yang 

dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi, baik dalam bentuk kesengajaan 

(dolus) maupun kelalaian (culpa). Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk 

memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. 

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

korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan 

pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya 

tindak pidana. 

Singkatnya, bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau 

anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan 

tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan 

dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak 

pidana. Selain mengenai kriteria pidana terhadap korporasi, Peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak 

Pidana oleh Korporasi juga menentukan mekanisme pemanggilan korporasi.  

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menegaskan pula bahwa induk 

korporasi, anak korporasi (subsidiari) maupun korporasi terafiliasi dapat ditarik 

pertanggungjawabannya sepanjang dapat dibuktikan peran dan kesalahannya. 

Demikian juga apabila terjadi penggabungan, peleburan atau pemisahan korporasi 

setelah terjadi tindak pidana, maka korporasi secara proporsional tetap dikenakan 

pertanggungjawaban pidana.  
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Sedangkan korporasi yang telah bubar tidak dapat lagi dikenakan 

pertanggungjawaban pidana meskipun terhadap asetnya tetap dapat dilakukan 

upaya penegakan hukum. 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi juga ditentukan penyesuaian identitas 

korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap 

korporasi, sehingga ke depan proses penanganan korporasi lebih memberikan 

kepastian hukum. Hal yang tidak kalah penting dalam substansi Peraturan 

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah terobosan hukum terhadap aset korporasi 

yang digunakan sebagai alat atau berasal dari hasil kejahatan dapat segera dijual 

melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan. 

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan Penyidik atau JPU dalam mengelola 

barang sitaan namun juga menyelamatkan tersangka atau terdakwa dari risiko 

kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai 

jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti. 

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi diharapkan upaya 

penegakan hukum terhadap korporasi berjalan lebih efektif. Bersamaan dengan 

itu, korporasi perlu menyiapkan strategi dan langkah pencegahan untuk 

menghindarkan dirinya dari jerat pidana. Model sistem kepatuhan (compliance 

model) yang baik harus diterapkan disertai audit kerja (due dilligent) secara 

berkala sebagai langkah antisipasi.  
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Permasalahan muncul ketika Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut 

dikeluarkan penegak hukum sampai sekarang belum mengenakan sanksi pidana 

terhadap subjek korporasi, padahal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi 

sebagai pedoman aparat penegak hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum 

terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau 

pengurusnya. 

Pada Praktiknya, penyidik dan penuntut umum enggan atau tidak berani 

melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan 

menyusun dan merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi. 

Pengadilan pun ketika mengadili perkara kejahatan korporasi sangat bergantung 

surat dakwaan yang diajukan penuntut umum. 

Bukan hanya manusia badan hukum juga dapat dilakukan penegakan hukum jika 

kedua subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana dan memperkaya diri 

sendiri dengan cara melakukan korupsi. Keengganan penegak hukum tidak 

menindak korporasi inilah yang menjadi persoalan pada umumnya seharusnya 

apabila direksi yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya perusahaan 

yang dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut haruslah dikenakan 

sanksi pidana berupa pencabutan badan usahanya serta penutupan/blacklist,akan 

tetapi sebaliknya perusahaan tersebut dibiarkan berjalan dan beroperasi hal 

tersebut jelas tidak akan menimbulkan efek jera dan akan menambah daftar 

panjang pelaku korupsi dalam organ korporasi tersebut sehingga akan 
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meregenerasi direksi-direksi baru yang melanjutkan untuk melakukan tindak 

pidana korupsi. Meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sejak tahun 1999 (dimana Undang-

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai diberlakukan), 

tetapi sampai dengan tahun 2018 belum pernah muncul perkara korupsi dimana 

korporasi dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana. 

Kasus korupsi yang melibatkan korporasi di Bandar Lampung ini terbilang cukup 

bervariatif mulai dari kasus yakni: 

Pertama, Salah satu contohnya adalah perkara pemilik Grup Tripanca, Sugiharto 

Wiharjo, Majelis Hakim Kasasi hanya memvonis 18 tahun penjara dan denda Rp 

50 miliar, kemudian  Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti 

sebesar Rp 106.861.614.800,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh 

satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Majelis 

hakim dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut serta tidak 

menjatuhkan pidana kepada korporasinya yakni PT BPR Tripanca Setiadana, yang 

dipidana hanya Komisaris yakni Sugiharto Alias Alay. 

 

Berawal dari pertemuan di Kantor Bupati Lampung Timur antara Terdakwa 

Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan Hi. Satono, bin Hi. DARMO SUSISWO 

selaku Bupati Lampung Timur Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, 

yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay 

menawarkan kepada saksi Hi. Satono, bin Hi. Darmo Susiswo untuk menyimpan 

Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT. BPR 

Tripanca Setiadana, selanjutnya Hi. Satono, bin Hi. Darmo Susiswo menyetujui 
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tawaran Terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk memindahkan sebagian 

Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum yaitu PT. Bank 

Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro 

ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ; 

 

Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersamasama Hi. 

SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO telah merugikan keuangan 

Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 

119,448,199,800,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh 

delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) 

 

Kedua, Terdakwa I Alvi Hadi Sugondo Anak Dari Kuon Min Nyi selaku Direktur 

PT. Karya Pratama dan Terdakwa II Buyung Abdul Azis, SE Bin Muhammad Nur 

selaku karyawan Marketing/Pemasaran PT. Karya Pratama bersama-sama dengan 

Ardy Priyanto Pangestu selaku Direktur PT. Aji Agung Langgeng Abadi dan Drs. 

Sudiyono. WS, Apt, M.Kes Bin Mirun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor SK : G/486/B.V/ 

HK/2012 Tanggal 21 Juni 2012 (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan 

secara terpisah), pada waktu antara Bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 

2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012. 
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Dalam hal ini Melakukan atau Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum 

yaitu mengatur penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan data 

Harga Pasar Setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan 

data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga HPS menjadi jauh lebih tinggi 

dari harga pasar yang wajar, mengatur penyusunan Spesifikasi Teknis sehingga 

mengarah kepada merk/produk tertentu, bersekongkol dengan Penyedia 

Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar Prosedur dalam 

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Peralatan Kesehatan Puskesmas Perawatan 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA 

2012, mengatur proses pelelangan sedemikian rupa sehingga PT. Aji Agung 

Langgeng Abadi dapat menjadi pemenang di dalam pelelangan tersebut. 

 

Akibat dari perbuatan Terdakawa I Alvi Hadi Sugondo merugikan sebesar Rp. 

3.060.652.547,- (tiga miliar enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima 

ratus empat puluh tujuh rupiah), dan memperkaya Ardy Priyanto Pangestu selaku 

Direktur PT. Aji Agung Langgeng Abadi sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta 

rupiah).  

 

Ketiga, Terdakwa kasus korupsi land clearing Bandara Radin Inten II lainnya 

yaitu Budi Rahmadi (kuasa direktur PT Daksina Persada), dihukum lebih tinggi 

dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung. 

Majelis hakim yang diketuai Novian Saputra memvonis Budi dengan pidana 

penjara selama empat tahun dan enam bulan. Putusan ini lebih tinggi dari Albar 

yang dihukum tiga tahun penjara. Majelis hakim menghukum Budi membayar 

denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.  

http://lampung.tribunnews.com/tag/bandara-radin-inten-ii
http://lampung.tribunnews.com/tag/albar-hasan-tanjung
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Berbeda dengan Albar yang tidak dihukum membayar uang pengganti, Budi 

dihukum membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar. Apabila Budi tidak mampu 

membayar uang pengganti selama satu bulan setelah perkaranya mempunyai 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Apabila 

tidak punya harta benda, ditambah pidana penjara selama dua tahun dan tiga 

bulan," ujar Novian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang. Di dalam perkara ini, negara dirugikan hingga Rp 4,5 miliar.
5
 

 

Apabila dilihat dari ketiga kasus diatas tersebut terlihat bahwa penegak hukum 

seperti jaksa dan hakim hanya melakukan penuntutan kepada subjek perorangan 

saja dan hakim hanya memvonis kepada subjek perorangan saja dan tidak pernah 

mengenakan atau membuat pasal turut serta kepada perusahaan/korporasi yang 

terlibat padahal direksi dan korporasi sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana 

yakni penjara kepada direksinya dan pidana denda serta pidana tambahan seperti 

pencabutan badan usaha tersebut kepada korporasinya tersebut.Padahal korporasi 

adalah subjek hukum tindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana karena 

secara korporasi dapat melakukan perbuatan hukum.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tesis dengan judul “Praktik Penegakan Hukum Terhadap Korporasi  Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang)” 

 

 

 

                                                           
5
 http://lampung.tribunnews.com/2017/01/09/rekanan-proyek-land-clearing-bandara-radin-

inten-ii-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara, diakses Pada Tanggal 2 April 2018 

http://lampung.tribunnews.com/2017/01/09/rekanan-proyek-land-clearing-bandara-radin-inten-ii-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara
http://lampung.tribunnews.com/2017/01/09/rekanan-proyek-land-clearing-bandara-radin-inten-ii-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana korupsi? 

b. Mengapa terdapat kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi ilmu hukum pidana di bidang 

tindak pidana korupsi; objek kajian penelitian mencakup praktik penegakan 

hukum terhadap korupsi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Tempat penelitian 

di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Kelas I 

A Tanjung Karang dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung, dan 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan berbasis data penelitian 

dalam rentang waktu 2010 – 2017. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui : 

a. Untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana korupsi. 
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b. Untuk mengetahui kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan 

yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi 

Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan, khususnya Praktik Penegakan Hukum Terhadap 

Korporasi  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Wilayah Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang). 

 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penulisan ini adalah untuk diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dan kontibusi positif bagi masyarakat mengenai khususnya di bidang 

pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang 

melibatkan korporasi berkenaan dengan Praktik Penegakan Hukum Terhadap 

Korporasi  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Wilayah Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang) 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Alur Pikir 

BAGAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI 

SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerangka Teori 

 

2.1. Teori Penegakan Hukum 

  

Teori hukum lain yang relevan digunakan untuk membahas/menganalisis hasil 

penelitian sekaligus untuk menjawab kedua permasalahan penelitian, maka perlu 

dipilih teori hukum yang relevan. Teori hukum yang pertama untuk menjawab 

permasalahan pertama, yaitu apakah kebijakan penegakan hukum pidana saat ini 

Sistem PHP meliputi 

substansi, struktur dan 

budaya Hukum Pidana 

terhadap Kejahatan 

Korupsi 

Penghapusan/ 

penghilangan faktor  

pemicu timbulnya 

kejahatan korupsi 

 

Substansi HPM 

(tindak pidana, 

kesalahan/PJP 

serta pidana dan 

pemidanaan) 

Kebijakan Kriminal 

terhadap Kejahatan 

Corporate Crime 

Tata Cara Penanganan 

Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh 

Korporasi 

Langkah Efektif 

Terhadap Penerapan 

Sanksi Pidana Kepada 

Korporasi yang 

Melakukan Tindak 

Pidana Korupsi 

Kebijakan Penegakan Hukum 

Dalam Penanganan Korporasi 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Solusi Penegakan Hukum Dalam Rangka 

Penerapan Secara Praktek Berbasis 

Keilmuan Dalam Menetapkan Korporasi 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dimasa 

Sekarang dan Yang Akan Datang 
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terkait korporasi sebagai pelaku TPK, dipandang  perlu diterapkan teori hukum 

Penegakan Hukum Pidana menurut Joseph Goldstein 

   

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni
6
 

pertama, total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of 

crimes). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab 

para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara 

lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan.   

 

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan 

batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi 

ini disebut sebagai area of no enforcement.  

 

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi 

area of no enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, 

yakni full enforcement, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum 

diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein 

harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (not a realistic expectation), 

sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan 

                                                           
 

6
 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16. 
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dilakukannya decisions not to enforce (discretions), dan yang tersisa adalah 

penegakan hukum yang ketiga adalah actual enforcement. 

 

Penegakan hukum yang ketiga (actual enforcement) adalah penegakan hukum 

pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah 

penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu 

tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.
7
 

 

Untuk menguatkan teori hukum dari Joseph Goldstein, perlu digunakan konsep 

hukum Penegakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief, yang menyatakan 

bahwa penegakan hukum pidana (PHP) terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, 

PHP in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh 

badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/ legislasi/legislatif. PHP 

in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan 

undang-undang (law reform).  

 

Tahap kedua, PHP in concreto  (law enforcement). Kedua PHP perkara KPO itu 

dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan 

nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) 

secara nasional dalam pemberantasan KPO.  

 

PHP in abstracto (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses 

legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya 

merupakan proses PHP in abstracto. Proses legislasi/formulasi ini merupakan 

tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh 

                                                           
 

7
 Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 

2010, hlm. 149. 
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karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/ formulasi 

merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum 

in concreto. PHP yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan 

eksekusi. 

 

   

Teori hukum yang terkait pembangunan kebijakan penegakan hukum pidana yang 

mengefektifkan korporasi sebagai pelaku TPK, dipandang perlu diterapkan teori 

hukum Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.  

 

Teori Sistem Hukum membahas tiga komponen
8
 atau unsur, yaitu teori sistem 

hukum yang menelaah terkait struktur hukum, substansi hukum, dan kultur 

hukum. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta 

aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan 

dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Substansi, 

yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur, yaitu opini-

opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara 

berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait hukum.
9
 

 

 

 

 

 

                                                           
 

8
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum:  Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media,  Bandung,  

hlm. 12.  Teori sistem hukum ini juga dikutip dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal 

Theory) dan Teori Peradilan, (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang 

(Legisprudence),  Kencana Prenada Media Group,  Jakarta,  2009,   hlm. 204 dan 226. 

 
9
 Ibid., hlm. 204. 
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Sistem yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan sosial dalam 

sistem hukum. Hukum tampil sebagai kekuatan untuk mengatur (regulative) dan 

melakukan integrasi (law as an integrative mechanism)
10

 sebagaimana 

dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.
11

 Sistem hukum tidak dapat bersifat 

statis dalam menghadapi globalisasi. Sistem hukum harus senantiasa merespon 

segala perubahan yang terjadi, terlebih perkembangan internasional.  Oleh karena 

itu, pembangunan sistem hukum Indonesia pun seakan dipaksa untuk mengikuti 

kehendak dan segala atribut yang dimiliki oleh globalisasi.
12

 

 

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara integralitas sistemik 

meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (penal system 

reform/development) atau sering disebut secara singkat dengan istilah penal 

reform.
13

  

 

Dilihat dari sudut sistem hukum (legal system) terdiri dari legal substance, legal 

structure dan legal culture, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana 

secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu 

mencakup:
14

 

a. Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial), yang meliputi 

pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum 

pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.  

                                                           
 

10
 Suteki,  Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber 

Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Sumber Daya Air), Disertasi PDIH 

Undip, Semarang, 2008, hlm. 35. 

 
11

 Konsep tentang fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi dapat dilihat pada 

tulisan Harry C. Bredemeier yang berjudul Law as an Integrative Mechanism dalam Vilhelm 

Aubert, Sociology of Law, diterjemahkan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, 1976, tidak diterbitkan, 

Middleessex: Penguin Books 1973, hlm. 52-67. 

 
12

 Suteki, loc.Cit., hlm. 35. 

 
13

 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem 

Hukum Pidana Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 20. 

 
14

 Ibid.,  hlm.1. 
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b. Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural), yang meliputi antara 

lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem 

manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung 

dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan 

c. Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural), yang meliputi antara 

lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu 

hukum pidana. 

 

Sebagai pembanding teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman perlu 

dikemukakan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa pembangunan 

hukum nasional/reformasi hukum/reformasi sistem hukum, hukum diartikan 

sebagai sistem hukum, agar tidak abstrak, dan secara konseptual sudah terlalu 

lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan 

subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang 

menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, 

subsistem struktur, dan subsistem kultur semestinya ditinggalkan.   

 

Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang 

lebih konkrit yaitu subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum, 

subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan 

hukum. Karena hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum 

dari Friedman mengenai isi budaya hukum dapat diambil secara utuh.
15

 

 

Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat 

terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku 

sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), yang di satu pihak 

menjadi sumber tatanan hukum, di pihak lain merupakan refleksi hukum yang 

                                                           
 

15
 Bagir Manan, Menegakkan Hukum suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, 

2009,  hlm. 207. 
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ada. Dengan demikian, sebagai sebuah sistem, pembangunan hukum 

nasional/reformasi sistem hukum akan meliputi: 

a. reformasi aturan hukum; 

b. reformasi penegakan hukum; 

c. reformasi pelayanan hukum; 

d. reformasi profesi hukum; 

e. reformasi pendidikan hukum;  dan 

f. reformasi sikap sosial terhadap hukum. 

 

Reformasi tersebut harus dilakukan secara integral dan serentak, karena yang satu 

memiliki hubungan pengaruh terhadap yang lain. 

 

2.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan 

korporasi (corporate crime). Yang dimaksud dengan corporate crime (kejahatan 

korporasi) adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh 

perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa 

keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau 

perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang 

termasuk ke dalam golongan keteriban umum sehingga dapat digolongkan ke 

dalam perbuatan pidana yang membawa akibat kerugian terhadap irang laun atau 

terhadap masyarakat secara meluas, dan karenanya hukuman pidana dijatuhkan 

kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara 

pidana yang layak.
16

 

 

                                                           
16

 Munir Fuady,Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2013, hlm. 195 
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Contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, 

money laundring, penggelapan pajak, kejahatan bancrupty, illegal logging 

kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal (termasuk insider trading), 

pemalsuan barang/dokumen, kejahatan internet, kejahatan computer, rekayasa 

finansial, kejahatan profesi, kejahatan di bidang hak kekayaan intlektual, dan 

kejahatan konsumen. 

 

Dari pengertian kejahatan korporasi tersebut terlihat bahwa perbuatan pidana 

tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya 

manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvesional. Karena itu 

sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum 

atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. 

Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau 

perkumpulan tersebut misalnya hukuman dengan pencabutan izin, pembubaran, 

ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat 

atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu 

lainnya.  

 

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik 

dari kejahatan korporasi tersebut antara lain: 

1) Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau 

bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut; 

2) Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau 

membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya kejahatan 
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di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat 

secara meluas; 

3) Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih 

dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang 

sulit terdekteksi. 

 

Disamping itu karakteristik dari tindak pidana dapat juga dilihat dari tindak 

pidana yang dilakukan oleh korporasi, yakni dengan melihat kepada tujuan 

pemidanaan tersebut. Dalam hal ini tujuan pemidanaan kepada badan hukum 

adalah untuk mencari keadilan bagi pelaku dan korban, dan untuk suatu ketertiban 

umum, tetapi yang lebih menonjol dalam tindak pidana korporasi adalah 

tujuannya untuk menimbulkan efek jera (deterrent effenct), jadi apabila yang 

dihukum pidana hanya para pengurusnya, hal ini tidak membuat jera bagi 

perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut segera dapat mengganti pengurus 

lama dengan pengurus baru. 

 

Selanjutnya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggungjawab pidana, 

merupakan perkembangan baru, dan yang sudah lama adalah teori-teori yang 

membebankan tanggungjawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau 

kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan 

hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.  
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2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
 

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-

pandangan menilai yang  mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering) 

memelihara dan mempertahankan (social control) kedamaian pergaulan hidup.
17

  

 

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan 

keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan 

hakikat dari penegakan hukum.
18

 Secara konsepsional, maka inti dari penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
19

  

 

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih 

lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu 

proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi.
20

  

 

                                                           
17

Soerjono Seokanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 1983,  Jakarta, hlm. 5 
18

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1996,  Bandung, hlm. 13 
19

Soerjono Seokanto, Op. Cit,. hlm. 7 
20

Ibid, hlm. 7 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak 

hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan 

pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.  

 

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan 

penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia 

(SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja 

dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan 

(substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, 

politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat. 

 

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum yaitu sebagai berikut:
21

 

1. Faktor hukumnya sendiri; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian 

dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

                                                           
21

 Ibid, hlm. 8 
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Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada 

hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup “Law 

Enforcement” saja, akan tetapi juga “peacemaintenance”, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara 

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

kedamaian. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi 

hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kebejatan. Mentalitas 

petugas yang menegaskan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal 

yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat 

penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem 

penegakan hukum. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu 

perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan 

anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan 

wewenang. 
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4. Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan 

hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. 

Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang 

mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang 

sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap 

penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan 

kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan 

sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. 

 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem 

penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkapkan 

hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri 

sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kebijakan yang di 

lakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang 

hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila 

ada political will dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki 

segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni 

dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki 

fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai sepert alat dan 

teknologi, dan juga kesadaran masyarakat 
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E. Metode Penelitian 

 

1.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu : 

1) Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai 

peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

 

2) Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpukan data 

primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek 

penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka. 

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan 

bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan 

pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah Praktik Penegakan 
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Hukum Terhadap Korporasi  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). 

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau 

literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang 

penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu: 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan 

(Library Research) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa 

dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan 

serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang 

terjadi meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi: 

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan 

beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :  

a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI; 
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e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; 

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman RI; 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 

2015 tentang pelaksanaan KUHAP; 

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi; 

i) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-28/A/JA/10/2014 tentang 

Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum 

Korporasi. 

 

2)  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau 

catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan 

(observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

wawancara dengan. Data lapangan diperoleh dari Hakim Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung 

Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung diseleksi dan 

dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. 

3)   Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum testier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. 
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b. Data Primer 

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian 

lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan 

menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama 

dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya. 

3. Informan 

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai 

gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.
22

 Pada 

tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana 

dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini antara lain:  

a. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang  : 1 orang 

b. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang : 1 orang 

c. Kejaksaan Tinggi Lampung           : 1 orang 

d. Penyidik Tipikor Polda Lampung   : 1 orang 

e. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang 

           Jumlah       : 5 orang 

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Pengumpulan Data 

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 

2 macam prosedur pengumpulan data yaitu: 
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 Mastri Singarimbum, Dkk, Netode Penelitian Survey, LP3ES, 1988,  Jakarta, hlm 152 
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a. Studi Pustaka (library research) 

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari 

literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, 

mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk 

dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan 

cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan 

(Field Research). 

b. Studi Lapangan 

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data 

dilakukan secara open in deepth inter cieving (wawancara terbuka dan 

mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat 

berkembang pada saat penelitian berlangsung.  

Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa key 

informan yang berhasil ditemukan, antara lain dari Hakim Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung 

Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, dikarenakan kedua 

responden ini memiliki wewenang yang vital terkait khususnya dalam hal 

masalah kondisi eksisting model penegakan hukum korupsi yang 

memberlakukan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Sehingga 

nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap 

masalah tersebut.  
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2) Pengolahan Data 

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Seleksi Data 

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta 

relevansinya terhadap penelitian. 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data 

yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara. 

3) Sistematisasi Data 

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan 

yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis. 

5.  Analisis Data 

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis 

secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris, yaitu dengan  menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari 

teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa 

hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.  
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D. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan 

oleh Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung. 

Dengan urutan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Judul Latar Belakang Masalah, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup,  Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II.  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini mengulas tentang Pengertian Dari Pengertian Subjek Hukum 

Manusia dan Korporasi, Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana, Teori 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pengertian Tindak Pidana Umum dan 

Tindak Pidana Korporasi, Corporate Crime dan White Collar Crime dan Dasar 

Lahirnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata  Cara   Penanganan Tindak 

Pidana Korporasi. 

 

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Bab ini mengulas tentang 

pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahannya yaitu 

Bagaimanakah praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana korupsi? Mengapa praktek penegak hukum pada saat ini belum 

menerapkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana 

korupsi? 
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Bab IV. Penutup  

Dalam bab ini berisi  kesimpulan  dan  saran,   kesimpulan  yang diperoleh dari 

seluruh analisa penelitian dari uraian bab I sampai bab IV yang merupakan 

jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan 

dengan obyek penelitian demi perbaikan dimasa mendatang. 
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Subjek Hukum Manusia dan Korporasi 

 

1. Pengertian Subjek Hukum 

 

Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek 

hukum terbagi ke dalam subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana. Subjek 

hukum perdata adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan perdata. Dalam 

hukum perdata sejak ratusan tahun yang lampau telah diakui tanpa diperselisihkan 

bahwa subjek  hukum perdata adalah manusia (individu atau orang 

persoeorangan) dan badan hukum dalam bahasan inggris istilah manusia dikenal 

istilah natural person sedangkan istilah badan hukum dikenal sebagai legal 

person. Di dalam hukum perdata badan hukum (legal person) bertindak melalui 

pengurus badan hukum tersebut.
25

 

Tegasnya pengurus badan hukum bertindak mewakili karena itu untuk dan atas 

nama badan hukum yang dipimpinnya, dengan demikian misalnya dalam 

melakukan perjanjian badan hukum perdata dalam membuat perjanjian diwakili 

oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan. Dalam hukum perdata badan 

hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta 

kekayaan saja. Misalnya mengenai hak untuk mewakili harta kekayaan sepertu 

hak atas atas tanah, memperoleh kredit bank, atau menjadi penjamin utang.  

                                                           
25

Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, 

Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 14 
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Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan perdata di luar perbuatan yang 

menyangkut harta kekayaan, misalnya melakukan pernikahan atau mengangkat 

anak. Bagaimana halnya dalam hukum pidana? Berbeda dengan subjek hukum 

perdata subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi 

berkaitan dengan perilaku pidana (criminal conduct) yang dalam hukum pidana 

Indonesia dikenal sebagai tindak pidana (criminal act). Yang dimaksud dengan 

perilaku pidana (criminal conduct) terdiri atas apa yang dalam hukum pidana 

Indonesia disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi. Apa yang diakui 

oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana (subjek atau pelaku tindak 

pidana). 

Sebelum Tahun 1990-an hukum pidana hanya mengakui manusia (individu atau 

perorangan) saja yang sebagai subjek hukum pidana. Tegasnya hukum pidana 

hanya mengakui manusia saja yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Dengan 

kata lain, hanya manusia saja yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan 

kata lain hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana 

(criminal liability), namun perkembangan hukum pidana menunjukan bahwa di 

Tahun 1990 an korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana. Artinya 

korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban 

pidana yang dibebankan kepada korporasi dalam hukum pidana disebut 

“pertanggungjawaban pidana korporasi” yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal 

sebagai corporate criminal liability  
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oleh karena setelah Tahun 1990 an korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai 

subjek hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam bahasa 

Inggris disebut corporate crime. Istilah corporate crime dipadankan ke dalam 

Bahasa Indonesia dengan istilah tindak pidana korporasi. Dari penjelasan tersebut 

maka sejak Tahun 1990 an hukum pidana menentukan subjek hukum pidana 

terdiri atas manusia dan korporasi. Dibawah ini dibahas mengenai kedua jenis 

subjek hukum pidana tersebut. 

2. Manusia Sebagai Subjek Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku pada saat 

ini, aslinya berasal dari KUHP Belanda yang disebut wetboek van stafrecht. 

Berlakunya KUHP Belanda tersebut di Indonesia (pada waktu itu wilayah 

Indonesia masih bernama nederland indie yang dalam bahasa Indonesia dikenal 

sebagai Hindia Belanda diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1918 

berdasarkan asas konkordasi. Wetboek Van Strafrecht (KUHP Belanda) dibuat 

pada 1880. KUHP Belanda tersebut berasal dari KUHP Perancis yang 

diberlakukan oleh Napoleon (1801) yang pada waktu itu menjajah Belanda dalam 

upaya Napoleon menguasai Eropa. Negara-negara Eropa lain selain Belanda yang 

dijajah oleh Napoleon pada waktu itu, juga memberlakukan KUHP negaranya 

berdasarkan KUHP Perancis. 

KUHP Perancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya 

berdasarkan asas konkordasi tersebut berlaku pula di Indonesia, telah dibuat 

berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak 

pidana (subjek tindak pidana).  
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Hal itu dapat diketahui dari frasa hij die yang digunakan dalam rumusan berbagai 

strafbaarfeit (tindak pidana atau delik) dalam wetboek van strafrecht. Frasa 

tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa yang 

berarti siapapun. Karena dalam Bahasa Indonesia kata siapa merujuk kepada 

manusia maka kata barangsiapa atau siapapun berarti setiap manusia. 

Pada saat ini ada pembuat undang-undang yang menggunakan kata barang siapa 

bukan pengertian setiap manusia atau setiap orang perseorangan, tetapi untuk 

pengertian baik setiap orang persorangan dan korporasi. Sebagai contoh misalnya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika, yang menggunakan 

istilah barang siapa untuk pelaku tindak pidana berupa orang perseorangan dan 

korporasi. 

Bahwa istilah barangsiapa dipakai untuk pengertian orang perseorangan (manusia 

atau natural person) dan korporasi dapat disimpulkan dari pasal-pasal dalam 

undang-undang itu sendiri. Kesimpulan yang demikian itu tidak diambil dari 

definisi yang biasanya berbagai definisi dari suatu undang-undang dimuat dalam 

Pasal 1 karena Pasal 1 dari Undang-Undang itu ada ada yang tidak memuat 

pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan barang siapa. 

Dari beberapa pasal dari undang-undang narkotika, ancaman pidana terhadap 

barangsiapa sebagai pelaku tindak pidana ternyata dapat diancamkan pula kepada 

korporasi selaku tindak pidana, dengan demikian berarti kata barangsiapa selain 

berupa manusia juga berupa korporasi. Sementara di Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak digunakan kata barangsiapa tetapi 

digunakan kata pihak untuk pelaku tindak pidana, seperti dalam Pasal 103, Pasal 
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Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109. Menurut Pasal 1 

angka 23 undang-undang tersebut, yang dimaksudkan dengan pihak adalah orang 

perseorangan perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 

terorganisasi. 

Disamping KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak 

pidana, didalam undang-undang hukum acara pidana, baik yang lama (HIR) 

maupun yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku ternyata juga hanya dijumpai 

pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia dalam KUHAP tidak dijumpai 

pengaturan mengenai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa 

korporasi. 

Dari pengertiansiapa yang dimaksudkan dengan tersangka, terdakwa, rehabilitasi, 

pengaduan, dan terpidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 KUHAP dapat 

diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan pelaku tindak pidana hanyalah 

manusia. Dengan rumusan berbagai delik dalam KUHP dan ketentuan KUHAP 

seperti itu, maka hanya manusia saja yang dapat dibebani dengan 

pertanggungjawaban pidana (criminal liability), dengan kata lain hanya manusia 

saja yang dapat dituntut dan karena itu juga hanya manusia saja yang dapat 

dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Tegasnya selain manusia yaitu 

misalnya hewan peliharaan milik seseorang atau robot, atau korporasi, tidak dapat 

dibebani pertanggungjawaban pidana (criminal liability). 
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Berdasarkan bunyi Pasal 59 KUHP dapat disimpulkan bahwa korporasi tidak 

dikenal sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP. Bunyi lengkap Pasal 59 KUHP 

adalah sebagai berikut: 

Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentutkan pidananya diancamkan 

kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau 

komisaris yang ternyata tidak iktu campur melakukan pelanggaran tersebut. 

 

 

Menurut Pasal 59 KUHP tersbut di atas, apabila pengurus korporasi melakukan 

tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan 

atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana 

dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Korporasi 

tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian semangat yang 

ditunjukan oleh bunyi Pasal 59 KUHP tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak 

pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai 

konsekuensinya maka hanya pengurus itu saja yang dibebani pertanggungjawaban 

pidana sekalipun pengurus itu saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana 

sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas 

nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk 

memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus. 

 

Selain Pasal 59 KUHP pasal-pasal lain dari KUHP tidak terdapat satu pasalpun 

yang menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan kata lain tidak 

terdapat satu pasal pun dalam KUHP yang menentukan tindak pidana dapat 

dilakukan oleh suatu korporasi. Dalam KUHP manusia sebagai pelaku tindak 

pidana selain dengan menggunakan istilah barangsiapa juga dimunculkan dalam 
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berbagai istilah yang lain, misalnya setiap orang (vide Pasal 2 dan Pasal 4 

KUHP), Warga Negara Indonesia (vide Pasal 5 KUHP), pejabat atau pegawai 

(vide Pasal 7 KUHP), dokter (vide Pasal 267 KUHP) orang yang telah cukup 

umur atau orang dewasa, (vide Pasal 292 KUHP) Pengusaha (vide Pasal 392 

KUHP), Pengacara (vide Pasal 393). Sebagaimana dikatakan oleh Remmelink 

bahwa:
26

 

Meskipun demikian pembuat undang-undang dalam merumuskan delik 

sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia 

melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum 

keperdataan maupun diluarnya (misalnya dalam hukum administrasi), 

muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat 

perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau 

komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. 

 

Remmelink memberikan contohnya adalah bunyi Pasal 342 (KUHP Belanda) 

yang sama bunyinya dengan Pasal 398 KUHP (Indonesia) yang berbunyi:
27

 

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai andil 

Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan 

pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam 

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika yang bersankutan 

turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh 

atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseoran, maskapai atau 

perkumpulan. 

 

 

3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 

 

 

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia undang-undang pidana diluar 

KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, 

yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada korporasi. 

                                                           
26

 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia, , PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, hlm. 97 
27

 Ibid 
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Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara 

lain. Diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terlihat 

dari berbagai undang-undang yang dibuat akhir-akhir ini. Sebenarnya pendirian 

korporasi dapat menjadi tindak pidana untukpertama kalinya telah muncul pada 

Tahun 1951 yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 17 

Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, namun konsep 

pertanggungjawaban pidana korporasi dari undang-undang tersebut tidak 

berkembang. 

 

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diakui di Indonesia melalui 

pengadopsian konsep tersebut oleh berbagai undang-undang pidana khusus 

dipatrikan ke dalam RUU KUHP 2015. RUU KUHP 2015
28

 tersebut menentukan 

dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015 Korporasi merupakan subjek tindak pidana. 

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi merupakan konsep 

baru yaitu baru muncul di Tahun 1990 an dikemukakan oleh Henry N Pontell & 

Gilbert Geis dalam tulisannya yang berjudul International Handbook of White 

Collar and Corporate Crime bahwa Corporate Crime is hardly new. 

 

Di Perancis konsep tersebut baru muncul pada 1994, Belgia pada 1999, Italia pada 

2001, Polandia pada 2003, Rumania pada 2006, Luxembourg dan Spanyol pada 

2012. Sekalipun di Inggris (United Kingdom) di mana pertanggungjawaban 

pidana bagi korporasi tlah eksis sejak lama, tetapi banyak tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi baru dituntut pada beberapa tahun terakhir. Di Belanda, 

                                                           
28

 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, 2015 
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sampai Tahun 1976 baru hanya tindak-tindak pidana pajak saja yang dapat 

dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. 

 

Pertanggungjawaban pidana korporasi (criminal liability of corporation) telah 

menjadi topik perdebatan yang sengit dalam abad ke 20 perdebatan tersebut 

menurut Anca Iulia Pop dalam tulisannya yang berjudul Criminal Liability of 

Corporations Comparative Jurisprudence. Terutama berlangsung dalam Tahun 

1990 an ketika Amerika Serikat dan Eropa mengalami sejumlah kejahatan yang 

menyangkut korporasi dalam bidang-bidang lingkungan hidup (enviromental), 

anti persaingan usaha (antitrust), kecurangan (fraud), makanan dan obat-obatan 

(food and drug), laporan rekayasa (false statements), kematian buruh (worker 

death), penuyuapan (bribery), pelanggaran penegakan hukum (obstaction of 

justice) dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial crimes). 

 

Berbagai kejahatan mutakhir yang terjadi di Amerika Serikat adalah skandal 

Enron yang terkenal itu, yaitu skandal yang menyangkut Arthur Andersen LLP 

suatu perusahaan akutansi yang terbesar di dunia yang dituduh menghalangi 

penegakan hukum (obstaction of justice). Selain kasus-kasus tindak pidana 

korporasi tersebut di atas adalah juga kasus-kasus yang menyangkut Dynergy, 

Adelphia Communications, Worldcom, Global Crossing, Health South, Parmalat 

(di Italia), dan Royal Ahold (di Belanda) yang memalsukan laporan keuangan 

dalam pengungkapan laporan keuangan mereka. 

 

Kasus-kasus tindak pidana korporasi yang lain adalah kasus Royal Caribbean, 

Olympic Pipeline, Exxon, Plizer, Bayer, dan Shering Plough Corporation yang 

melanggar undang-undang lingkungan hidup atau melanggar undang-undang 
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kesehatan dan keamanan (health and safety laws). Mcwane Inc, salah satu 

manufaktur cast iron pipes yang terbesar di dunia telah tercatat melakukan 

pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kematian. Kejahatan-kejahatan 

korporasi tersbeut telah menimbulkan kerugian yang amat besar. Konsekuensi 

yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian finansial, 

kehilangan pekerjaan dan bahkan kehilangan jiwa. Sementara itu akibat jangka 

panjang dari kejahatan-kejahatan tersebut, seperti menimbulkan kerusakan 

lingkungan hidup dan gangguan kesehatan tidak boleh diabaikan. 

 

Sekalipun sudah banyak negara telah menerima konsep pertanggungjawaban 

pidana korporasi (corporate criminal liability) tetapi masih ada beberapa negara 

yang menolak untuk menerima konsep tersebut. Negara-Negara yang menolak 

konsep tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan doktrinal, politik dan sejarah, 

Namun pasti secara lambat laun negara-negara yang menolak konsep tersebut 

akan mengubah pendirian mereka, yaitu akan menerima juga konsep tersebut. 

Perubahan tersebut terpengaruh oleh realita yang tejadi pada zaman ini, yaitu 

bahwa negara-negara tersebut akan menyadari bahwa masalah-masalah doktrinal 

kurang penting bila dibandingkan dengan pentingnya upaya global untuk 

melakukan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan berskala besar berupa 

kejahatan kerah putih (white collar crime), pencucian uang (money laundering), 

perdagangan senjata ilegal (illegal arms sales), petaka lingkungan hidup 

(environmental harm), pertanggungjawaban produk (product liability), dan 

kejahatan-kejahatan lainnya yang menyangkut korporasi.  
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Sebagaimana dikemukakan dikemukakan oleh Anca Iulia Pop diharapkan semua 

sistem hukum yang ada di dunia akan seragam sikapnya mengenai masalah ini. 

Penulis sependapat dengan Anca Iulia.
29

 

 

B. Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana  

 

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat 

ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.
30

 KUHP 

Indonesia hanya mengenal manusia (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum 

pidana.Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian 

dari korporasi Kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), 

korporation (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “corporatio” 

yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir 

dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari 

kata kerja yakni corporare, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad 

pertengahan dan sesudah itu.
31

Corporare sendiri berasal dari kara “corpus” yang 

berarti badan.  

 

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana 

pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi 

merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya 

itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu 

memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu 

                                                           
29

 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 23 
30

 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20, Bumi Aksara, Jakarta, 

1999   
31

 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 84   
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kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali 

penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.
32

 Guna menemukan 

definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari 

beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi 

merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk 

menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau rechtspersoon dalam 

bahasa Belanda dan legal entities atau corporation dalam bahasa Inggris pada 

bidang hukum lain khususnya hukum perdata.
33

  

 

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang 

dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki 

definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah 

suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan 

perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau 

menggugat di depan hakim.
34

  

 

Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya 

tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih 

dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal 

merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. 
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Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian mengenai korporasi dalam hukum 

perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula 

apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika 

merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum 

pidana maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi 

dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 

ayat (1) mengatur bahwa:  

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu 

badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau 

suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta 

tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, 

perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah 

melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai 

pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-

duanya”.  

 

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, 

selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum 

sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. 

Definisi dari korporasi yang serupa ternyata juga dikemukakan olehVan 

Bemmelen dalam bukunya. Mengutip pernyataannya dari buku tersebut: “ Dalam 

naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk 

semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya 

semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. ”
35
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Rancangan KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang 

berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 189 R-KUHP revisi 2015  yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah 

kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum”  

 

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh 

hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara 

mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena 

konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, 

definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas 

hanya terhadap badan hukum. Definisi ini pula telah digunakan dalam R-KUHP 

revisi 2015. 

 

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  

 

 

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori dasar pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana serta pengaruh asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu juga telah dibahas mengenai 

sejarah latar belakang dimasukannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. 

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana telah membawa 

perubahan pandangan mendasar dalam hukum pidana, yang mulanya hanya 

mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana.  
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Dalam penjabaran sebelumnya, korporasi dianggap dapat memiliki kesalahan. Hal 

ini bersumber dari atribusi perbuatan terhadap para pengurus atau direksi dari 

korporasi tersebut yang dalam melaksanakan tugas fungsionarisnya. Selain itu, 

dalam perkembangannya, muncul pula beberapa teori pertanggungjawaban pidana 

yang mengesampingkan unsur kesalahan. Sehingga dalam teori tersebut asas 

“tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Teori-teori tersebut pada 

umumnya berkembang dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya melihat 

pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada maxim “actus non facit 

reum nisi mens sit rea”. Meski demikian perlu diketahui sejauh mana doktrin 

tersebut dapat menyimpangi asas fundamental dari hukum pidana ini.  

 

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan 

pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi. 

Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni identification 

theory, strict laibility, vicarious liability, dan functioneel daderschap. Tiga teori 

pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo 

Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan 

mengkaitkannya pada unsur actus reus dan mens rea. Sedangkan teori yang 

terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, 

khususnya dalam tulisan ini adalah teori yang berkembang di Belanda. Beberapa 

teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang sudah berlaku pada 

bidang hukum lain, seperti vicarious liability dan strict liability yang merupakan 

doktrin yang diadopsi dari ranah hukum perdata. Teori-teori ini yang kemudian 

digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan 

terhadap korporasi.  
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1. Doktrin Identification Theory  

 

Identification theory atau direct corporate criminal liability
36

 merupakan salah 

satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-

negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.
37

 Doktrin ini bertumpu pada 

asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level 

manager atau direktur diidentifikasikan sebagai tindakan korporasi.
38

 Oleh 

karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas 

pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada 

kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak 

mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu.
39

 

 

Pendapat mengenai identification theory serupa juga dikemukakan oleh Muladi 

dalam bukunya. Muladi mengemukakan bahwa melalui doktrin identifikasi, 

sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui 

orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang 

sebagai perusahaan sendiri.
40

 Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari 

“pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan 

dari korporasi.
41

  

 

                                                           
36

 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2003), hlm. 233-238   
37

 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 233   
38

 Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, Institute for 

Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 12 
39

 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 

2006), hlm. 100   
40

 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 233   
41

 Ibid  



52 

 

Definisi dari “pejabat senior” (senior officer) melahirkan beberapa pendapat. 

Secara umum, yang dimaksud “pejabat senior” adalah orang yang mengendalikan 

perusahaan, baik sendiri, maupun bersama-sama, yang pada umumnya adalah 

direktur dan manajer.
42

 Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarket Ltd. vs 

Nattrass tahun 1972 mencoba mendefinisikan siapa yang dimaksud “pejabat 

senior”.
43

 Dari pertimbangannya tersebut, pada intinya adalah bahwa:  

1) Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, 

direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan 

fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.”; 

2) Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau 

melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.”
44

 

 

Sementara itu, Lord Morris berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah orang 

yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “the directing 

mind and the will of the company”.
45

 Adalagi Lord Diplock yang berpendapat 

bahwa “pejabat senior” adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan 

ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan 

rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan 

perusahaan.86 Meski demikian, dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa “pejabat senior” adalah individu dengan jabatan tinggi dan 

memiliki kewenangan yang besar.  
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Denning L.J, salah satu hakim di Inggris, dalam perkara H.L. Bolton Engineering 

Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd. pada tahun 1957, menjelaskan identification 

theory denganmengibaratkan suatu perusahaan sebagai tubuh manusia.
46

 Secara 

lengkap ia mengutarakan bahwa:  

 

“ A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and 

nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tool 

and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the 

company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do 

the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors 

and managers who represent the directing mind and will of the company, and 

control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of 

the company and is treated by the law as such” 

 

Dari penjelasannya tersebut, Denning L.J berpendapat, bahwa sikap kalbu dari 

para manajer atau direktur ini merupakan “directing mind” atau sikap kalbu dari 

perusahaan itu sendiri dan hukum memperlakukan seperti itu. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Denning L.J ini merujuk pada perkara sebelumnya pada tahun 

1915, yakni Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] AC 

705. Dalam kasus ini Hakim berpendirian bahwa apabila hukum mensyaratkan 

harus terdapat kalbu yang bersalah (a guilty mind).  

                                                           
46
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Sebagai persyaratan bagi adanya suatu tindak pidana, maka kalbu yang bersalah 

dari para direktur atau para manajer perusahaan dianggap merupakan kalbu yang 

bersalah dari perusahaan itu.
47

  

 

Doktrin Identifikasi ini juga sering disebut sebagai alter ego theory. Doktrin ini 

terkenal ketika digunakan oleh Hakim Reid dalam kasus Tesco Supermarket Ltd. 

v. Nattrass.Dalam pertimbangannya, Hakim Reid menyebutkan bahwa “(a 

corporation) must act through living persons...then the person who acts...is acting 

as the mind of the company”. Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang 

tertentu, seperti high level manager, dapat dianggap sebagai “directing mind” dan 

“will” dari korporasi tersebut. Hal ini menjadikan anasir “mens rea” yang tidak 

mungkin ditemukan pada korporasi secara langsung, dapat diadakan melalui 

“mens rea” yang terdapat pada individu yang merupakan “directing mind” dari 

korporasi.  

 

Dalam menentukan individu yang dianggap sebagai “directing mind” sebuah 

korporasi, dalam perkara R v ICR Haulage Ltd., disebutkan bahwa penentuan 

“directing mind” tersebut tergantung dari fakta-fakta yang ada pada masing-

masing kasus.
48

 Disebutkan dalam perkara tersebut, pengadilan berpendapat, 

bahwa penentuan tersebut harus digantungkan kepada sifat tuduhan tersebut, 

kepada kedudukan relatif dari pegawai tersebut, kepada fakta-fakta, dan kepada 

keadaan-keadaan lainnya dalam perkara tersebut.
49
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Dalam perkara lain, yakni R.V Andrews Weatherfoil Ltd. and Others100, 

Pengadilan Banding di Inggris berpendapat bahwa seseorang yang dianggap 

sebagai “directing mind” dari suatu perusahaan, tidak didasarkan hanya pada 

jabatan yang dipikulnya, melainkan status dan otoritas yang dimilikinya, sehingga 

hukum menganggap perbuatannya sebagai perbuatan perusahaan. Hal ini merujuk 

pada kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan yang 

dianggap sebagai “directing mind”, bukan hanya sekedar jabatannya.102 Meski 

demikian, pendapat tersebut pada akhirnya akan melihat kedudukan atau 

kewenangan dari individu tersebut, yang mana pasti hanya dimiliki oleh high level 

manager atau direktur.  

 

Sutan Remy S. memiliki pandangannya sendiri dalam menentukan “directing 

mind”. Menurutnya, cara menentukan individu sebagai “directing mind” adalah 

dengan melihatnya secara formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran 

dasar korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi 

oleh perusahaan.
50

 Selain itu juga perlu melihatnya secara kenyataan dalam 

operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus.104 Hal ini dikarenakan, 

pada beberapa kasus, ternyata individu yang secara legal memiliki jabatan dengan 

kewenangan sebagai “directing mind”, masih juga dapat dipengaruhi oleh 

individu-individu lain dengan jabatan yang secara yuridis tidak memiliki 

kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan kedekatan tertentu.  
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Karenanya, menurut Sutan Remy S. “directing mind” tidak terbatas pada jabatan-

jabatan tertentu yang memiliki kewenangan secara formal yuridis, melainkan juga 

jabatan lain yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan, akan tetapi 

secara faktual berpengaruh.
51

  

 

Atas pendapat Sutan Remy yang memperluas “directing mind” dari korporasi 

tersebut, penulis secara pribadi kurang sepakat. Hal ini merujuk pada beberapa 

putusan perkara sebelumnya, yang mengakomodir identification theory. Putusan-

putusan tersebut tetap membatasi individu yang dianggap sebagai “direction 

mind” berdasarkan kewenangan atau kedudukan yang dimilikinya. Contoh 

lainnya adalah pada kasus Canadian Dredge and Dock v The Queen yang terjadi 

di Kanada. Dalam putusannya tersebut The Supreme Court of Canada 

berpendapat:  

“In order to trigger its operation and through it corporate criminal liability for 

the actions of the employee (who must generally be liable himself), the actor-

employee who physically committed the offence must be the "ego", the "center" of 

the corporate personality, the "vital organ" of the body corporate, the "alter ego" 

of the corporation or its "directing mind”  

 

Menurut The Supreme Court of Canada, dalam membedakan faktor antara 

pegawai yang merupakan “directing mind” dan pegawai biasa, terletak pada 

derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan seseorang. 

“Directing mind” dari suatu koporasi dalam hal ini adalah the ego, the center, 

and/or the vital organ of corporation.  
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Dari putusannya tersebut, The Supreme Court of Canada menetapkan bahwa, 

secara normatif terdapat tiga kondisi yang menjadi syarat diberlakukannya 

identification theory, yakni ketika suatu perbuatan dilakukan oleh directing mind 

yakni:  

a) memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya; 

b) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan; 

c) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

 

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kewenangan, 

meskipun secara faktual ia dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, dapat 

dianggap sebagai “directing mind”. Karenanya, “directing mind” dari suatu 

korporasi tetap dibatasi berdasarkan kewenangan dan kedudukannya secara 

yuridis formil yang dianggap mewakili korporasi.  

 

Christopher M Little dan Natasha Savoline menanggapi putusan yang dikeluarkan 

oleh The Supreme Court of Canada tersebut, berpendapat bahwa dari putusan 

mengenai identification theory tersebut muncul enam asas, yakni:  

1) Directing mind dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, 

melainkan juga sejumlah pejabat (officer) dan direktur; 

2) Geografi tidak menjadi faktor, atau dengan kata lain perbedaan wilayah 

operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa orang-

orang yang merupakan directing mind dari perusahaan yang bersangkutan. 

Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak 

sebagai directing mind; 
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3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan 

mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan 

tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar 

hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum; 

4) Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak 

pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat, yaitu 

yang dikenal dalam hukum pidana sebagai mens rea. Apabila pejabat atau 

direktur korporasi yang merupakan directing mind tersebut tidak menyadari 

tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat 

dipertanggungjawabkan; 

5) Untuk dapat menerapkan identification theory tersebut, maka harus dapat 

ditunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan individu sebagai directing mind 

merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan 

tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada 

korporasi. Serta tindak pidana yanag dilakukan harus bertujuan untuk 

memberi manfaat korporasi; 

6) Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis 

kontekstual. Atau dengan kata lain, analisis harus dilakukan berdasarkan kasus 

per kasus.  

 

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih 

ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur 

atau high level manager, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas 

nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal 
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ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban 

pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer, 

tanpa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi, 

baik yang berada di dalam korporasi, maupun yang berada di luar korporasi. 

Karenanya, doktrin ini kadang dianggap sebagai legal barrier to potential 

corporate criminal liability.  

 

Secara lebih lanjut, doktrin identifikasi akan sulit untuk diterapkan terhadap 

bentuk-bentuk korporasi saat ini. Hal ini dikarenakan karakteristik dari organisasi 

korporasi era postmodern yang mengadakan pemisahan jabatan dan 

tanggungjawab, mencegah adanya pelaku tunggal dengan kekuasaan yang luas. 

Adanya pemisahan jabatan ini menjadikan organisasi korporasi semakin 

kompleks, sehingga akan sulit untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan 

oleh seorang top manajer yang dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan 

korporasi, karena banyaknya pengurus lain yang terlibat dalam pengambilan suatu 

keputusan.
52

 Karenanya, guna menerapkan doktrin ini, perlu dicari terlebih dahulu 

seseorang yang didalam korporasi memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan 

kekuasaan yang besar sehingga dapat dianggap sebagai “directing mind” dari 

korporasi tersebut, yang mana akan sulit dicari pada bentuk-bentuk korporasi saat 

ini.  

 

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan 

korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasikan sebagai tindakan 
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korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasikan sebagai korporasi, maka 

individu tersebut harus bertindak sebagai directing mind. Menentukan directing 

mind dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan 

dari individu tersebut atau wewenang yang dimilikan sehingga dapat dianggap 

bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan.Wewenang yang 

sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan 

tinggi seperti high level manager atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam 

penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai 

jabatan rendah. 

 

2. Doktrin Strict Liability  

 

Doktrin Strict liabillity merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi 

yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan 

pada perbuatan melawan hukum (the law of torts) dalam hukum perdata.
53

 

Pengertian strict liability dalam hukum perdata dapat merujuk pada Black’s Law 

Dictionary, definisi “liability that does not depend on actual negligence or intent 

to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something 

safe”.  

 

Dalam hukum pidana, doktrin strict liability merupakan doktrin yang 

mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur mens rea dalam 

petanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya Black’s Law Dictionary 

mendefinisikan strict liability crime sebagai “a crime that does not require a mens 

rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor.”  
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Dari definisi yang dikemukakan oleh Black’s Law Dictionary tersebut jelas 

menunjukkan bahwa doktrin strict liability menyimpangi asas utama dalam 

hukum pidana yakni asas kesalahan atau asasmens rea.
54

  

 

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asasmens rea dalam doktrin ini 

dikarenakan, doktrin strict liability memandang dalam pertanggungjawaban 

pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan 

atau actus reus yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan 

untuk mens rea dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk 

dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.
55

 Hal ini didasarkan pada 

fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk 

menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim “res ipsa loquitur” atau 

fakta sudah berbicara sendiri.
56

  

 

Diadopsinya doktrin strict liability kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada 

alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau 

mens rea dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu. L.B. 

Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan 

pada:
57

  

1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan 

penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial; 

2) Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-

pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu; 
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3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang 

bersangkutan.
58

  

 

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich. Ia menambahkan alasan 

lain yakni Strict liability hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan. Dengan 

diadopsinya doktrin strict liability kedalam hukum pidana, yang mana doktrin 

tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau asasmens rea, 

maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan. Di Inggris misalnya, 

keberlakuan dari doktrin tersebut dibatasi hanya oleh undang-undang-undang 

yang menyatakan demikian.
59

 Sedangkan di Common Law, delik-delik strict 

liability berlaku pada delik-delik berkaitan dengan public nuisance, criminal libel, 

dan contempt of court.
60

 

 

Dalam menjawab batas keberlakuan doktrin ini, Muladi dan Dwidja Priyatno 

berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin strict liability, sebaiknya hanya 

diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti 

pelanggaran lalu lintas.
61

 Menurut Loebby Luqman, penerapan doktrin ini 

sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas.
62

 Hal ini 

dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan mempersoalkan 

ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan tersebut.
63
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Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban 

pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, 

seperti kesehatan lingkungan hidup.
64

 Dalam R-KUHP revisi 2015, doktrin strict 

liability merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk 

delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) 

yang mengatur bahwa:  

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa 

seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”  

 

Meski tidak disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pengaturan tersebut 

merupakan bentuk doktrin strict liability, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 39 

ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut merupakan bentuk 

pemberlakuan asas strict liability. Dengan demikian, doktrin strict liability 

merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau mens rea sebagai unsur yang 

tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan 

unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi 

berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan 

untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya 

diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, 

doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan 

perlindungan kepentingan umum atau masyarakat. 
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3. Doktrin Vicarious Liability  

 

Doktrin vicarious liability merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana 

korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata.
65

 Dalam hukum perdata 

terdapat doctrine ofrespondeat superior, dimana ada hubungan antara employee 

dengan employer atau principal dengan agents, dan berlaku maxim yang berbunyi 

qui facit per alium facit per se, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang 

lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya 

diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (the law of tort).
66

  

 

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan 

bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab 

atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.
67

 Sehingga apabila terjadi suatu 

kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah 

satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya 

untuk bertanggungjawab.
68

 Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas 

sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih 

dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan 

pertanggungjawabannya.
69

  

 

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang 

kemudian diadopsi kedalam hukum pidana sebagai doktrin vicarious liability 

yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin 
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ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan 

kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person 

for the wrongful acts of another).
70

 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup perkerjaan atau 

jabatan.
71

  

 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan vicarious liability sebagai:  “Liability that 

a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a 

subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship 

between the two parties”.  

 

Adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja 

atau principle dengan agent menjadi syarat utama dalam vicarious liability.
72

 

Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan 

pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan 

orang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengatribusian perbuatan dari pemberi 

kerja kepada pekerja.  

 

Dalam doktrin vicarious liability, atribusi perbuatan dari pemberi kerja kepada 

pekerja dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yakni: “The doctrine of vicarious 

liability is based on the attribution of the deed to the principal or the wmployer, in 

the two-stage process. First, there is an examination of whether the elements of 

the offense were established in the conduct of the agent or the employee. Once 
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these elements are identified in the perpetrator’s conduct, they are copied and 

ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship 

that exists between them, this relationship, in and of itself, is a legal and flawless 

relationship of agency or employment.  

 

Adanya atribusi perbuatan ini rupanya dapat menimbulkan suatu keragu-raguan 

tersendiri. Hal ini dikarenakan luasnya otonomi yang dimiliki seorang pegawai 

profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, sehingga pembebanan 

pertanggungjawaban kepada pemberi kerja, dalam hal ini korporasi, atas 

perbuatan pekerja, agen, atau wakil berdasarkan pekerjaannya dengan dasar 

hubungan subordinasi menjadi kabur seberapa jauh batasannya. Sementara itu, 

guna menentukan apakah perbuatan pekerja tersebut dilakukan dalam rangka 

tugasnya tidaklah pasti.  

 

Selanjutnya, perlu dilihat seberapa jauh penerapan doktrin vicarious liability dapat 

dilakukan. Hal ini dikarenakan doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan 

terhadap asas fundamental dari hukum pidana asasmens rea. Karenanya 

keberlakuannya perlu dibatasi.Di Inggris, vicarious liability hanya berlaku untuk 

jenis tindak pidana tertentu, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan 

delik-delik yang mensyaratkan hubungan antara majikan dan buruh.
73

 Hal yang 

serupa juga terjadi di Amerika, dimana penerapan doktrin vicarious liability 

apabila secara tegas dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku.
74
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Delik-delik yang mensyaratkan kualitas, dalam artian undang-undang (statutory 

offence) telah menyatakan secara tegas berlakunya vicarious liability dalam tindak 

pidana tersebut. Sedangkan adanya syarat hubungan antara majikan dan buruh 

dapat berupa hubungan antara pemberi kuasa (principal) dengan penerima kuasa 

(agent) atau pemberi kerja (employer) dengan pekerja (employee) atau hubungan-

hubungan pekerjaan lain yang bersifat subordinasi .  

 

Lord Russell LJ, seorang hakim di Inggris berpendapat bahwa, berdasarkan 

doktrin vicarious liability, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban 

pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau kuasanya apabila: “... the 

conduct constituting the offence was pursued by such servant (employmees) anda 

agents within the scope or in the course of their employment.”  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Russell tersebut, maka 

terdapat batasan dalam hal penerapan doktrin vicarious liability, bahwa seorang 

pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila 

perbuatan yang dilakukan pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang 

lingkup pekerjaannya. Secara a contrario, maka doktrin ini tidak dapat diterapkan 

apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (employee) di luar atau tidak ada 

hubungannya dengan tugasnya.  

 

Doktrin ini menuai banyak kritik dari para Sarjana karena dianggap bertentangan 

dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum pidana. Salah satunya adalah 

pengesampingan unsur kesalahan, dimana seseorang dapat bertanggungjawab 

secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.  
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Oleh Boisvert dikatakan bahwa doktrin ini secara jelas menyimpang dari doktrin 

mens rea dikarenakan doktrin ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara 

otomatis begitu saja diatribusikan kepada pihak lain yang tidak melakukan 

kesalahan.  

 

Dalam kritik lain, doktrin vicarious liability juga dianggap underinclusive 

sekaligus overinclusive. Sebagaimana dikemukakan oleh Eric Colvin, dikatakan 

underinclusive dikarenakan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya 

melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana 

menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya tedapat pada pelaku yang 

merupakan manusia. Apabila tidak terdapat kesalahan pada orag tersebut, maka 

terhadap korporasi juga tidak terdapat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, 

tanpa memandang seberapa besar level kesalahan dari korporasi. Sedangkan 

dikatakan overinclusive dikarenakan apabila terdapat kesalahan pada seseorang, 

maka korporasi akan ikut bertanggungjawab, meskipun tidak ada unsur kesalahan 

pada korporasi. Hal ini sebenarnya tidaklah dapat dibenarkan. 

 

Meski demikian, doktrin ini juga dianggap telah menyelesaikan beberapa 

permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti pada 

doktrin identification theory yang lebih ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan oleh pengurus atau high level manager,maka doktrin vicarious liability 

ini juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 

pegawai rendahan. Doktrin ini juga dapat mencakup perbuatan yang dilakukan 

oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi, selama terhadapnya diadakan 

suatu hubungan perkerjaan.  
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Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup hubungan subordinasi dalam vicarious 

liability selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan pekerjaan 

dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan.  

 

Selain itu doktrin ini juga bermanfaat dalam hal melakukan pencegahan. Menurut 

Low, pencegahan ini dilakukan karena seorang pemberi kerja dianggap 

bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut 

dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan.
75

 Dengan demikian, perusahaan 

sebagai pemberi kerja akan memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna 

mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.
76

  

 

Melalui doktrin vicarious liability, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas 

perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh 

korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi 

pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau 

wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan 

yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang 

lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. 

Penerapan doktrin vicarious liability harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan 

bentuk penyimpangan terhadap asasmens rea dalam hukum pidana. Penerapan 

hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya. 
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4. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)  

 

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku 

fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa 

Kontinental. Teori pelaku fungsional atau functioneel daderschap pertama kali 

dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 

31 Januari dan 21 Februari 1950.160 Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 Wet 

Economische Delicten, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari 

delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.
77

  

 

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan 

pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana 

untuk semakin terlepas dari konteks manusia.
78

 Dengan demikian prinsip hanya 

manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide 

juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat 

mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya 

korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional.
79

 

Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila 

hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu 

mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi 

dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.
80
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Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga 

terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya 

menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap 

sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat 

diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang 

pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi 

tersebut.
81

  

 

Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide 

berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana 

tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan 

bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang 

dilakukan oleh korporasi.
82

 Sementara itu Suprapto berpendapat bahwa terhadap 

korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan.
83

 Kesalahan tersebut bisa didapat 

bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.
84

 

Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan 

korporasi sebagai suatu kolektif.
85

  

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Remmelink dan Bemmelen. Berangkat dari 

pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam preadvisnya, bahwa kesalahan 

dari korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang 
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memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak 

sadar.
86

 Kerjasama tersebut harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan 

dari orang-orang tersebut.
87

 Dengan demikian, menurut Bemmelen dan 

Remmelink terhadap korporasi, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar 

anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, jika 

mungkin dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat.
88

 Selain itu kesalahan 

korporasi juga dapat diadakan dari kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang 

yang bertindak untuk korporasi itu, yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah 

kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.
89

  

 

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Remmelink berpendapat 

bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk 

dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan 

pertanggungjawaban pidana.
90

 Adapun yang dimaksud delik-delik fungsional 

adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana 

dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus 

dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris 

tertentu.
91

 Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk 

diterapkan terhadap korporasi.  
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Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat 

dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat 

melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap 

korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian 

yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam 

lingkup korporasi. 

 

D. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korporasi 

 

Hukum pidana Indonesia membedakan antara tindak pidana umum dan tindak 

pidana korporasi. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pelakunya 

adalah orang perseorangan (manusia). Adapun tindak pidana korporasi adalah 

tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi. Dari uraian diatas ternyata yang 

dimaksuddengan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bukan 

dilakukan oleh korporasi sendiri karena korporasi tidakmempunyai raga dan jiwa, 

tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi diatributkan sebagai actus 

resu dan mens rea korporasi. Pembenaran pengatributan actus reus dan mens rea 

personel pengendali korporasi kepada korporasi merupakan ranah atau substansi 

dari ajaran-ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi. 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Umum 

Sebelum berbicara mengenai apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana 

korporasi perlu kiranya berbicara terlebih dahulu mengenai apa yang 

dimaksudkan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah istilah yang 

secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam 

tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, adakalanya digunakan istilah 
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delik sebagai padanan dari istilah tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata 

delict dalam bahasan Belanda. Ada pula menggunakan istilah perbuatan pidana 

untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Prof Moeljatno 

dan kemudian juga digunakan oleh Prof Roeslan Saleh yang pernah menjadi 

asisten dosen dari Prof Mr Moeljatno. 

 

Perbuatan pidana diambil dari istilah criminal act alam bahasa Inggris. Dalam 

bahasa Belanda selain digunakan istilah delict digunakan juga istilah strafbaarfeit, 

sedangkan istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah crime, offence atau 

criminal conduct. Tindak pidana dalam hukum pidana bebeda dengan pebuatan 

melawan hukum dalam hukum perdata. Membedakan antara keduanya, yaitu 

antara tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang di dalam istilah bahasan 

Belanda disebut onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort 

tidaklah mudah. Hal ini diakui pula oleh Gary Scanlan dan Cristopher Ryan. 

 

Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, keduanya adalah 

perbuatan yang salah (wrong doing) menurut ketentuan hukum. Baik tindak 

pidana maupun perbuatan melawan hukum, masing-masingmerupakan 

pelanggaran terhadap larangan hukum (commision), atau pelanggaran terhadap 

kewajiban hukum (omission). Apabila pelanggaran tersebut meninggalkan petaka 

pidana (criminal harm) sebagaimana menurut rumusan tindak pidana dari suatu 

aturan tindak pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana (criminal 

conduct), baik berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi.  
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Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa dakwaan pidana oleh jaksa 

penuntut umum untuk diperiksa dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim Pidana. 

Apabila dakwaan tersbeut dibenarkan oleh Majelis Hakim, maka pelaku tindak 

pidana tersebut dijatuhi pidana, baik berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. 

Adapun apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (tort) 

menurut hukum perdata, maka pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan 

perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan perdata. Apabila gugatan 

perdata tersbeut dibenarkan oleh Majelis Hakim Perdata, maka pihak yang 

melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan membayar ganti rugi kepada 

pihak yang dirugikan. 

 

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau 

perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang 

telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Asas hukum 

tersebut dikenal sebagai asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 

(1) KUHP bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut yaitu: 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana 

dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah 

ada”. 

 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut memberi jaminan bahwa seseorang 

tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang belum ada 

ketika perbuatan tersebut dilakukan atau dipidana berdasarkan undang-undang 

secara berlaku surut. Semangat Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut ditegaskan pula 

Pasal 28-I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dengan dicantumkannya asas 
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legalitas dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka berlakunya asas legalitas 

memperoleh jaminan konstitusional. Lengkapnya bunyi pasal 28-I ayat (1) 

sebagai berikut: 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun”. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

asas legalitas itu dapat dijumpai pula sebagaimana ternyata dari Pasal 6 ayat (1) 

undang-undang tersebut. Bunyi Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut 

lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada 

yang ditentukan oleh undang-undang”. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan tindak 

pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika 

perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu 

yang dilanggar oleh ketentuan pidana (komisi) maupun tidak melakukan 

perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi). 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi 

Tindak pidana korporasi sudah sedemikian maraknya, maka tindak pidana 

korporasi telah menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di masyarakat dunia. 

Dikemukakan dalam tulisan Julian Hermida bahwa:
92

 

                                                           
92

Julian Hermida, Corporate Crime, cfm http://www.julian 

hermida.com/contcorporate.htm (diakses pada Tanggal 27 April 2018 

http://www.julian/
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Hundreds of companies routinely commit crimes that injure the public much 

more than street crimes in many ways: economically socially, physically, 

and environmentally 

 

Kegiatan-kegiatan korporasi yang melanggar aturan pidana yang ditentukan di 

dalam undang-undang hukum pidana dalam dunia internasional disebut 

“corporate crime” dengan padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah 

tindak pidana korporasi. Apakah yang dimaksud dengan corporate crime atau 

tindak pidana korporasi corporate crime atau tindak pidana korporasi menurut US 

Legal adalah:
93

 

corporate crime means crimes committed either by a bussines entity or 

corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or 

other bussines entity. 

Lebih lanjut US Legal menjelaskan: 

A Corporate crime is the act of its personnel and need not be authorized or 

ratified by its officials. It is sufficient if the officials were exercising 

customary powers on behalf of the corporation. Thus to a substantial 

degree, the crime of corporation is interwoven with the acts of its officials. 

Such criminal acts are reflective of the character of the persons who 

manage the corporation. Consequently, it would seem reasonable to utilize 

a corporate crime to impeach a corporate official’s credibility if the official 

is connected to the crime. 

 

 

Dengan mendasarkan ajaran mengenai pembenaran pembebanan 

pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimaksudkan dengan tindak pidana 

korporasi (corporate crime) adalah: 

 

                                                           
93

Uslegal.com, Corporate Crime Law and Legal Definition, cfm 

http://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/ (diakses tanggal 1 Agustus 2016 

http://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/
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Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana baik komisi maupun omisi 

yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel 

pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk 

dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam 

batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali 

korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta 

bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat 

finansial maupun non finansial. 

 
 

E. Corporate Crime dan White Collar Crime 

 
 

Hukum pidana akhir-akhir ini telah meninggalkan paradigma lama yang hanya 

mengakui manusia saja dapat menjadi subjek tindak pidana. Paradigma hukum 

pidana pada saat ini telah menerima konsep yang menentukan bahwa korporasi 

juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, 

tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada korporasi 

disebut tindak pidana korporasi atau corporate crime.
94

 

 

Istilah corporate crime atau tindak pidana korporasi sering kali digunakan sebagai 

padanan dari istilah white collar crime sekalipun istilah yang terakhir digunakan 

untuk tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang bekerja untuk korporasi, 

biasanya adalah eksekutif yang menjabat jabatan penting dalam perusahaan, atau 

untuk kepentingan perusahaan (seperti akuntan atau konsultan), atau para 

pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan tersebut. Misalnya melakukan 

kecurangan akutansi yang mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham. 

Misalnya kecurangan akutansi yang telah mengakibatkan eron gulung tikar pada 

Desember 2001 adalah contoh dari tindak pidana yang disebut white collar crime. 

 

                                                           
94

 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 59 
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Corporate crime, menurut Kramer adalah kejahatan yang dilakukan oleh 

organisasi korporat. Hal ini adalah hasil dari kebijakan yang diambil oleh para 

petinggi perusahaan. Dan perusahaan membuat keputusan tersebut untuk 

memperoleh keuntungan untuk perusahaan.
95

  

 

L.S. Schrager dan James Short mendefinisikan corporate crime sebagai kegiatan 

ilegal secara hukum baik berupa omission atau commission yang dilakukan oleh 

individual maupun kelompok di dalam organisasi yang formal yang bertujuan 

untuk memberikan keuntungan untuk organisasi tersebut dengan membawa 

dampak secara fisik atau ekonomi kepada pekerja, konsumen atau masyarakat 

umum.
96

  

 

Definisi lain diberikan oleh Hagan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh 

individual atau kelompok dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada 

organisasi atau korporasi.
97

 

 

Apabila ada pakar hukum pidana yang menyamakan corporate crime sebagai 

padanan dari white collar crime tetapi ada pula para ahli hukum pidana lain yang 

membedakan antara corporate crime dan white collar crime. Para pakar hukum 

pidana tersebut berpendapat bahwa corporate crime dan white collar crime adalah 

dua jenis tindak pidana yang berbeda karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada 

pula yang berpendapat bahwa corporate crime bukan white collar crime tetapi 

termasuk salah satu jenis white collar crime. 

 

                                                           
95

 http://qsukri.blogspot.co.id/2011/01/white-collar-crime.html, diakses pada Tanggal 27 

April 2018 
96

 Ibid 
97

 Ibid 

http://qsukri.blogspot.co.id/2011/01/white-collar-crime.html
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Bagi yang membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai dua jenis 

tindak pidana yang berbeda, berpendapat bahwa corporate crime adalah tindak 

pidana yang dilakukan bukan oleh manusia tetapi oleh korporasi. Adapun white 

collar crime adalah tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Corporate crime 

menurut study.com adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu 

korporasi atau entitas bisnis atau oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas 

nama suatu korporasi atau bisnis entitas suatu corporate crime dapat pula 

dilakukan oleh seseorang yang dipekerjakan oleh suatu korporasi apabila tindak 

pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. 

 

Pembedaan demikian penting, sebagai panduan dalam menentukan apakah suatu 

kejahatan tertentu termasuk dalam lingkup occupational crime ataukah termasuk 

dalam lingkup corporate crime. Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan 

kejahatan korporasi (corporate crime), menurut Clinard dan Yeager adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, perbuatan mana dapat dikenai hukuman 

oleh negara, tanpa mempedulikan apakah dikenai sanksi administrasi, hukum 

perdata, ataukah hukum pidana. 

 

Itu berarti, bahwa kejahatan korporasi sebenarnya berakar pada kejahatan white 

collar (corporate crime as white collar crime). Namun demikian, kejahatan 

korporasi sebagai bagian dari kejahatan white-collar, dapat dibedakan sebagai 

berikut :  

1) Konsep kejahatan white-collar, dimunculkan untuk membedakan suatu bentuk 

tindak kriminal yang meliputi kejahatan moneter yang biasanya tidak 

berhubungan dengan kriminalitas. Kejahatan white-collar dibedakan dari 
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lower socio-economic crimes dalam istilah struktur pelanggaran dan fakta, 

bahwa sanksi administrasi dan perdata adalah jauh lebih sering digunakan 

sebagai hukuman daripada sanksi pidana. Secara relatif, berbicara mengenai 

white-collar crime, merupakan tambahan baru terhadap pemahaman teori 

kriminologi. Sutherland mendefinisikan kejahatan white-collar sebagai tindak 

kriminal yang dilakukan oleh orang dan kalangan sosio-ekonomi menengah 

dan atas yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan mereka; 

 

2) Kejahatan korporasi adalah kejahatan white-collar, tetapi dengan tipe khusus, 

yang merupakan kejahatan organisasi yang tenjadi dalam konteks hubungan 

yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan 

manager di satu pihak, dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, 

dan anak perusahaan, di lain pihak. Konsep kejahatan korporasi merupakan 

hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya 

merupakan upaya untuk menyederhanakan dari kebingungan sehubungan 

dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut white-collar occupations. 

Memang pada awal studi terhadap white-collar crime lebih difokuskan pada 

kejahatan yang dilakukan oleh individu secara rahasia, misalnya seperti 

penggelapan, dan kurang memperhatikan pada kejahatan korporasi yang 

dengan kekomplekannya tidak hanya terhadap kejahatan korporasi itu sendiri 

tapi juga struktur korporasi. Untuk memahami kejahatan korporasi, 

memerlukan keahlian yang biasanya bukan merupakan bagian dari 

pengamatan para ahli kriminologi. 
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Dewasa ini, bagaimanapun juga tekanan utamanya adalah pada kejahatan 

korporasi sebagai kejahatan organisasi, dan dengan demikian istilah kejahatan 

korporasi lebih sering digunakan daripada white-collar crime. Kejahatan korporasi 

merupakan bentuk white-collar crime, tetapi tidak seperti white-collar crime yang 

sering melibatkan individu atau kelompok kecil dari para individu melakukan 

kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka, 

sedangkan kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi 

dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks.  

 

Dalam kaitan ini, Steven Box  membedakan kejahatan korporasi sebagai berikut :  

1) Crime for corporation (corporate crime): kejahatan yang dilakukan oleh 

korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan 

untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, corporate crime is clearly 

committed for the corporate and not against it; 

2) Crime against corporation (employee crime): kejahatan terhadap korporasi, 

misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang 

menjadi sasaran kejahatan adalah korporasi, sehingga korporasi yang menjadi 

korban; 

3) Criminal corporations: korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan 

kejahatan. Korporasi tersebut, dengan sengaja didirikan untuk melakukan 

pengambil-alihan, atau pengendalian untuk tujuan dan maksud tertentu dalam 

melakukan perbuatan criminal. Menurut Levi sebagaimana dikutif oleh Box, 

bahwa di Inggris pernah dilakukan kajian mengenai kejahatan dalam bentuk 

perbuatan curang yang dilakukan oleh korporasi, telah menunjukkan betapa 
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korporasi-korporasi tersebut didirikan dengan maksud untuk menggunakannya 

sebagai alat untuk memperoleh pinjaman dengan tidak dimaksudkan untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut.  

 

Kejahatan korporasi, menurut Tiedemann sebagaimana dikutip oleh Clinard dan 

Yeager, tidak hanya terbatas di Amerika Serikat, tetapi juga meluas di Eropah, 

Jepang, Australia, dan di tempat mana saja di dunia, termasuk di Indonesia 

tentunya (pen.). Di Eropah, lanjut Tiedemann, skandal korporasi sama besarnya 

dengan di Amerika Serikat, yaitu corporate frauds, tax and securities violations, 

dan anticompetitive atau cartel illegalities yang sudah tersebar luas. Kejahatan-

kejahatan tersebut, utamanya dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam 

mengatur keadaan pasar. Hal itu terjadi pada perusahaan multinasional Amerika 

Serikat dan Eropa, khususnya yang beroperasi di beberapa negara ketiga, yaitu 

seperti penghindaran pajak.  

 

Menurut Delmas dan Marty (Clinard dan Yeager, 1980: 19-20), kasus 

pelanggaran hukum dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

multinasional Francis, telah dilakukan, baik secara legal maupun illegal, yaitu 

dengan cara mentransfer keuntungan dari satu anak perusahaan ke anak 

perusahaan lainnya yang berada di negara yang sistem pajaknya lemah, seperti 

Swiss (tax heaven). 

 

Clinard dan Yeager menguraikan ada enam bentuk utama dari pelanggaran 

korporasi, yaitu:
98
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1) Pelanggaran administratif; pelanggaran ini meliputi tidak dipenuhinya 

persyaratan yang diberikan oeh suatu pranata pemerintahan atau oleh suatu 

pengadilan, misalnya tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh 

suatu pranata, atau perintah pengadilan untuk memenuhi gugatan penggugat; 

2) Pelanggaran lingkungan; antara lain melakukan pencemaran air dan udara 

termasuk limbah kimiawi, termasuk melanggar ambang batas kandungan 

polutan pada udara dan air; 

3) Pelanggaran keuangan; termasuk pembayaran yang tidak sah atau tidak 

mengakui adanya penyuapan, termasuk politik uang; 

4) Pelanggaran perburuhan; yang dapat dibagi menjadi empat bentuk utama, 

diskriminasi dalam penerimaan pegawai, pelanggaran K3, praktik perburuhan 

yang tidak jujur dan pelanggaran upah; 

5) Pelanggran manufaktur; meliputi pelanggaran yang berada dibawah tiga 

lembaga, yaitu yang berhubungan dengan federal hazardous substances act, 

the poison prevention packaging act, serta the consumer product safety act; 

6) Praktik perdagangan yang tidak jujur; meliputi persaingan yang tidak jujur, 

monopoli, diskriminasi harga, mengurus penjualan ulang dengan paksaan, 

pelanggaran kredit dll.  

Sementara James Coleman, melihat ada empat kategori besar corporate crime, 

yaitu:
99

  

1) Penipuan; 

2) Penyuapan dan influence peddling; 

3) Kekerasan oleh korporasi (termasuk pencemaran lingkungan atau segala 

kegiatan korporasi yang menyebabkan luka atau kematian) , dan; 

4) Kontrol atas harga dan monopoli.  

 

Croal memasukkan tiga kelompok besar kejahatan yang termasuk corporate 

crime, yaitu:
100
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(1) kejahatan terhadap konsumen,  

(2) kejahatan terhadap kesehatan dan perlindungan,  

(3) kejahatan lingkungan.  

Kelima aspek dibawah ini akan memperlihatkan pola hubungan dilakukannya 

kejahatan corporate criminal behavior menurut Clinard dan Quinney, yaitu:
101

 

1) Aspek hukum; Aturan resmi yang ada dibuat seiring dengan perkembangan 

korporasi. Berbagai macam peraturan, terutama peraturan administratif 

dihasilkan atas desakan dan untuk semata-mata mencari keuntungan bagi 

korporasi dan melindungi ekonomi kapitalis; 

2) Aspek karir; Pelaku kejahatan dan korporasinya memiliki status sosial yang 

tinggi. Perilaku kejahatan yang dilakukan adalah bagian dari mekanisme 

berjalannya korporasi. Pelanggaran dirasionalisasikan sebagai bagian dasar 

dari korporasi secara keseluruhan; 

3) Aspek dukungan kelompok; Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau 

karyawan atas nama korporasi justru mendapatkan dukungan dari sesamanya 

bukannya persaingan. Melawan hukum atau mencari celah hukum adalah 

bentuk normatif yang dipahami oleh semua korporasi; 

4) Hubungan kejahatan dan perilaku yang tidak jahat; Kejahatan korporasi 

sejalan dengan idiologi yang dianut oleh semua korporasi yang mendukung 

tidak terbatasnya produksi dan konsumsi. Harus dikembangakan alternatif 

nilai etis yang mempertanyakan perilaku kejahatan ini; 

5) Reaksi masyarakat dan proses hukum; Hukuman yang keras jarang 

diberlakukan untuk pelaku kejahatan ini. Hukuman juga lebih bersifat 

memberi teguran daripada memberikan hukuman 

Bahwa yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi, adalah adanya tujuan yang 

hendak dicapai oleh korporasi, yaitu berupa perolehan keuntungan ekonomi 

sebanyak mungkin yang bertentangan dengan berbagai kepentingan pesaing, yaitu 
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seperti: memata-matai pesaing, persaingan yang tidak sehat, pengendalian harga 

hingga pada perusakan; negara, yaitu terjadinya sumbangan kampanye yang 

dilakukan secara illegal, memberikan informasikan yang tidak benar terhadap 

pejabat pembuat kebijakan; tenaga kerja, yaitu peralatan kerja yang tidak layak, 

ruangan atau tempat kerja yang tidak sehat, mengusik keberadaan serikat sekerja, 

menggunakan sindikat kejahatan terorganisasi untuk mengamankan korporasi; 

konsumen, yaitu kecurangan dalam periklanan, produk beracun dan berbahaya 

bagi kesehatan; dan masyarakat, yaitu pencemaran lingkungan, menjarah 

kekayaan negara, menghindari pembayan pajak. 

 

F. Dasar Lahirnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara   

PenangananTindak Pidana Korporasi 

 

 

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh 

Korporasi. Perma ini dikeluarkan untuk menjawab polemik dan perdebatan 

hukum yang terjadi dikalangan aparat penegak hukum mengenai persoalan 

pemidanaan terhadap korporasi dan sebagai hukum acara khusus yang berlaku 

bagi Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
102

 

Sebelum Perma Nomor: 13 Tahun 2016 ini diterbitkan, aparat penegak hukum 

seperti kepolisian, kejaksaan, KPK bahkan sampai hakim pun sulit untuk 

merumuskan dan mempidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak 

hukum masih berpegang kepada KUHAP yang fokus pemidanaan hanya diberikan 

kepada pelaku/pengurusnya (perorangan), padahal secara fakta tidak sedikit 
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peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-13-tahun-2016/, diakses pada Tanggal 27 April 2018 

http://hiplawyers.net/2017/12/08/penanganan-tindak-pidana-korporasi-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-13-tahun-2016/
http://hiplawyers.net/2017/12/08/penanganan-tindak-pidana-korporasi-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-13-tahun-2016/
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korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah sindikat 

tindak pidana, contohnya korporasi didirikan sebagai tempat untuk melakukan 

pencucian uang, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyamarkan 

perbuatan maupun hasil tindak pidana. 

Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan 

pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara 

mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara 

aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan 

sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak 

pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah 

dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi 

dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai. 

Secara hukum sebenarnya telah banyak undang-undang yang sifatnya khusus 

yang mengatur terkait pemidanaan terhadap korporasi, seperti halnya UU No: 31 

Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU No: 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun faktanya instrumen tersebut jarang 

sekali digunakan oleh aparat penegak hukum, bahkan sampai sekarang KPK 

masih terbilang sedikit sekali menjerat pelaku korporasi dan menghukum 

korporasi. Penegak hukum seringkali hanya menindak perorangan baik itu direksi, 

pegawai, hingga perantara suatu perusahaan dalam suatu tindak pidana korupsi. 
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Tidak adanya kesepahaman antara penegak hukum dan tidak adanya tolak ukur 

yang jelas mengenai pemidanaan terhadap korporasi telah mengakibatkan Negara 

mengalami kesulitan dalam menelusuri dan menarik kerugian Negara dari sektor 

korporasi, tidak hanya itu saja, banyak sekali korporasi yang setelah pengurusnya 

dinyatakan bersalah dan dihukum namun korporasinya masih tetap berjalan dan 

terus menjalankan kejahatannya, sehingga rantai kejahatan masih tetap berjalan. 

Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi 

pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku 

korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam Perma ini mengatur mengenai hukuman 

bagi korporasi berupa penjatuhan pidana denda hingga sampai dengan penutupan 

perusahaan. Selain itu juga, substansi penting lainnya yang diatur dalam Perma ini 

adalah mengenai rumusan hukum dan kriteria mengenai korporasi yang 

melakukan tindak pidana. 

Dalam Pasal 2 Perma Nomor: 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Maksud dan 

tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi 

adalah untuk: 

1) Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana 

dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; 

2) Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam 

penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan 

3) Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan 

pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. 
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Sedangkan dalam Pasal 3 Perma No: 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:Tindak 

pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam 

maupun di luar Lingkungan Korporasi. 

 

Dalam sistem pembuktian, Perma ini tetap merujuk kepada sistem pembuktian 

yang ada dalam KUHAP dan bentuk hukum acara khusus yang diatur dalam 

undang-undang lainnya. Dalam Perma ini juga memberikan pedoman kepada 

hakim dalam memutus, dimana hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat 

menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan 

pengurus korporasi. Hal ini menerangkan bahwa hakim dapat menjatuhkan 

kepada salah satu saja, baik itu pengurus saja atau hanya korporasi saja, namun 

hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada keduanya secara langsung, yaitu 

kepada pengurus dan korporasinya. 

 

Selain itu, Perma ini juga menjadi pedoman bagi hakim dalam membuat 

pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Hakim dalam melakukan 

pemeriksaan dan pembuktian dapat mempertimbangkan terkait peran dan tindakan 

korporasi dalam sebuah tindak pidana. Hakim dapat memeriksa apakah korporasi 

memperoleh keuntungan dan manfaat dari sebuah tindak pidana, selain itu apakah 

memang secara fakta korporasi memiliki andil dan melakukan pembiaran hingga 

terjadinya sebuah tindak pidana, dan apakah secara hukum korporasi sudah benar 

secara langkah-langkahnya dan sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap 

ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya tindak 
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pidana. Terkait dengan perumusan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa 

dilakukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan tetap 

mengacu kepada KUHAP, dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut: 

1) nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran 

dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, 

tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk 

kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan 

2) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 

dilakukan. 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan 

bahwa: 

1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara 

yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah 

Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa; 

2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili 

Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Apabila dilihat dalam keseluruhan substansi Perma Nomor 13 Tahun 2016 

memang mustahil apabila korporasi dikenai hukuman badan atau penjara, hal ini 

dikarenakan sifat dan bentuk korporasi yang memang mustahil untuk diberikan 

hukuman badan atau penjara, oleh karena itu pengenaan hukuman sanksi berupa 

denda dan penutupan usaha menjadi pilihan yang tepat.  
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Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi tidak dapat 

membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan 

tersebut harta/aset kekayaan korporasi dapat dilelang untuk menutupi kekurangan 

tersebut. 

Hadirnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga untuk mengatur mengenai tindak 

pidana yang dilakukan oleh korporasi. Minimnya korporasi yang dijerat hukum 

dan dibawa ke persidangan dalam kasus pencurian ikan, kasus pembalakan liar, 

pembakaran hutan, korupsi dan pencucian uang diharapkan dapat dicegah dan 

diselesaikan dengan hadirnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini. Penyatuan konsep 

dalam tata cara persidangan, hukum acara dan pertanggungjawaban pidana 

korporasi diperlukan agar tindak pidana korporasi dapat dijerat dan dihukum 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai retitusi atau ganti 

kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya menjelaskan bahwa 

“Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh 

Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.” 

Selain itu yang menarik adalah terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut 

pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 

Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang isinya sebagai berikut: Kewenangan menuntut 

pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa 

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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(KUHP). Sehingga berdasarkan ketentuan kewenangan menuntut diatas tetap 

berlaku sampai dengan kasus telah memasuki masa daluwarsa suatu kasus. 

Apabila kita berbicara mengenai korporasi tentunya hal tersebut tidak dapat 

dilepaskan dengan kegiatan ekonomi/bisnis yang dijalaninya. Banyak sekali 

korporasi-korporasi yang digunakan sebagai alat/instrument, perantara, atau 

wadah sebagai tempat dijalankannya sebuah tindak pidana, tidak hanya itu saja 

tidak sedikit juga korporasi beserta pengurusnya melakukan tindak pidana yang 

mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup, manusia sekitar bahkan kerugian 

yang merugikan publik. 

Kegiatan ekonomi tentunya memiliki dimensi dan cakupan yang luas, kegiatan 

korporasi dapat terjadi di sektor perpajakan, lingkungan hidup, pertambangan, 

perikanan dan sektor-sektor lainnya. Perbuatan seperti tidak melaporkan 

keuntungan perusahaan dengan sebenarnya, menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup, memproduksi produk-produk yang dapat merugikan konsumen, 

pembalakan hutan secara liar (illegal loging), pencurian ikan, kegiatan 

pertambangan illegal tentunya semua hal tersebut tidak lepas dari 

pertanggungjawaban korporasi, walaupun secara fakta bahwa seluruh tindakan 

perusahaan (corporate action) dilakukan oleh pengurus namun korporasi sebagai 

badan hukum juga tidak dapat dilepaskan perannya, hal ini penting agar segala 

bentuk kerugian dan pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan 

seutuhnya. 
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IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

1. Praktik Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi selama ini ketika ada tindak pidana korupsi yang melibatkan 

korporasi penegak hukum hanya menerapkan kepada direksi yang 

menjalankan korporasi tersebut mengapa demikian karena menurut hemat 

penegak hukum korporasi belum cukup urgent di jadikan subjek tindak pidana 

karena para penegak hukum masih memandang korporasi hanya dijadikan 

wadah atau tameng saja guna dimanfaatkan oleh Direksinya untuk 

mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum justru penegak hukum 

melihat tidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini karena niat jahat 

tersebut muncul dari sejumlah oknum yang menjalankan perusahaan tersebut 

yakni direksinya, dan juga kami para penegak hukum masih 

mempertimbangkan impactnya terhadap korporasi apabila ditutup karena 

terlibat tindak pidana sebagai contoh nasib para karyawan yang bekerja di 

perusahaan tersebut menjadi tidak adil apabila direksi korporasi yang 

melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi dampak kerugiannya melibatkan 

karyawan yang tidak tahu apa-apa. 
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2. Kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan sanksi pidana 

kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi lebih disebabkan 

oleh Pertama, Perma ini masih bersifat transisi, untuk mengisi kekosongan 

hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan 

yang lebih utuh terkait hal ini seharusnya berada di KUHP dan KUHAP. 

Namun Rancangan KUHP dan KUHAP masih belum selesai pembahasan, 

sehingga perma ini nanti harus di sesuaikan dengan KUHP dan KUHAP baru, 

Kedua, Isi Perma ternyata banyak juga mengatur mengenai proses-proses yang 

sebenarnya dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti 

Kejaksaan, KPK dan Kepolisian. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah 

pengaturan PERMA ini terhadap institusi lain akan dipatuhi, Ketiga Perma 

tersebut belum bisa dipedomani oleh penegak hukum karena Perma tesebut 

hanya mengikat kepada Hakim saja selebihnya Polisi, dan Jaksa tidak terikat 

kepada peraturan tersebut karena Perma bukanlah produk undang-undang 

yang mempunyai daya ikat keseluruh elemen seperti undang-undang lainnya 

sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Keempat Pengetahuan mengenai pertanggungjawaban 

pidana korporasi belum dipahami oleh sebagian besar penegak hukum, baik 

polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya rancangan KUHP dan KUHAP yang baru agar segera 

terealiasikan dan memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat 

dilakukan penuntutan dan juga mengatur secara jelas formulasi guna 
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menjerat korporasi dari bentuk BAP Penyidikan, Bentuk Surat Dakwaan, 

dan juga Tuntutan; 

 

2. Sebaiknya Pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi hendaknya memiliki jiwa 

pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi 

kekosongan KUHAP berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban 

pidana atas suatu korporasi. Sikap Majelis Hakim yang demikian itu 

memang merupakan tuntutan hukum dalam rangka menjalankan fungsi 

hakim sebagai pencipta judge made law (hukum yang dibuat oleh hakim 

atau majelis hakim yang memeriksa suatu perkara dalam rangka mengisi 

kekosongan hukum). 
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