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yang sempurna adanya. 

b. Menganalisis dan memberikan gambaran serta menjelaskan sejauh 

mana penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 

dapat dibebankan kepada pelaku yang tergolong sebagai pelaku 
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ABSTRAK 

 
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai 

Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana 

Peneliti : Andi Lesmana, SH., M.H 

 
Adapun tujuannya adalah: 1) Mengetahui dan menganalisis pertanggung 

jawaban pidana korporasi sebagai pelaku turut serta dalam terwujudnya 

suatu tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan sebagaimana disebutkan 

di dalam UUPTPK yang menyebutkan subjek hukum adalah setiap orang 

maupun korporasi menjadi suatu tindak pidana yang sempurna adanya. 2) 

Menganalisis dan memberikan gambaran serta menjelaskan sejauh mana 

penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat 

dibebankan kepada pelaku yang tergolong sebagai pelaku turut serta dan 

memberikan masukan bagi pembuat undang-undang mengenai pelaku 

turut serta yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara,  masyarakat   

dan   penegakan   aturan  hukum pidana.  Hasil penelitian didapatkan; 1) 

Subjek tindak pidana dalam UUPTPK menyebutkan bahwa korporasi 

merupakan subjek hukum dari tindak pidana korupsi. ciri yang melekat 

pada tindak pidana korporasi yakni tindak pidana bukan dilakukan oleh 

korporasi tetapi oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. 

Korporasi tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik tetapi 

perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam ruang 

lingkup dan kewenangan korporasi yang dilakukan oleh direksi atau 

pegawainya, di penuhinya Actus reus perbuatan dalam lingkup 

kekuasaanya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai (mens 

rea) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau 

mentalnya. Bentuk delik penyertaan atau perluasan delik yang terdapat 

dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sebagai turut serta (made plager) 

dimana pelaku peserta (korporasi) tidak diisyaratkan secara tuntas 

memenuhi semua unsur delik.  2) Penerapan sanksi bagi pelaku turut serta 

dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan sebagaimana sanksi yang 

terdapat dalam stesel pidana dalam Pasal 10 KUHP, yang memungkinkan 

dapat dijatuhi kepada korporasi adalah pidana denda sebagai pidana 

pokoknya, pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang 

tertentu dan pengumuman putusan hakim serta Penutupanseluruh atau 

sebahagian korporasi Namun perlu juga mempertimbangkan terhadap 

pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 

(1) UUPTPK. 

Kata kunci:  Pidana Korporasi, Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Aturan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat 

merupakan norma yang harus ditaati oleh setiap orang. Suatu perbuatan 

yang bertentangan dengan norma yang ada atau kebiasaan tersebut 

dilanggar oleh anggota masyarakat, maka norma tersebut berubah 

menjadi bentuk kongkrit yang memiliki sanksi bagi pelanggarnya. 

Perbuatan yang bertentangan dengan sebuah aturan akan mengikat setiap 

individu sebagai pendukung hak dan kewajiban.  

Aturan dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum 

pidana di beberapa negara telah mengalami penyesuaian terhadap 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana. 

Sehingga tidak hanya bentuk dari pertanggungjawabannya saja namun 

sampai kepada siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 

Oleh karena itu, penyesuaian tersebut didasarkan atas perkembangan 

kejahatan saat ini memperlihatkan tingkat kejahatan yang sangat 

kompleks.  

Penegakan hukum pidana dihadapkan dengan persoalan yang diatur 

dalam tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana korupsi, dimana 

pelaku kejahatan tersebut tidak hanya melibatkan orang atau 

perseorangan saja, tidak tertutup kemungkinan melibatkan suatu badan 

usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

Keterlibatan peserta tindak pidana dalam tindak pidana korupsi 

merupakan delik khusus yang tidak tertutup kemungkinan 

pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kualifikasi 
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tertentu baik orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, 

perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang disebut sebagai 

kejahatan kerah putih. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang sulit, 

sehingga dalam pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

tidak cukup hanya dengan merubah ketentuan perundang-undangan, 

apalagi perubahan tersebut dilakukan secara persial. 

Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi telah silih 

berganti diberlakukan selalu yang belakangan atau yang terakhir 

memperbaiki dan menambah yang terdahulu. Lemahnya penegakan 

hukum di sebabkan kurang efektifnya penerapan hukum khususnya 

ketegasan bagi lembaga-lembaga peradilan terhadap kejahatan dalam hal 

pemberantasan korupsi.  

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ini 

harus ditingkatkan menjadi upaya terakhir dalam mengefektifkan sanksi 

pembatasan kemerdekaan, mengingat para pelaku tidak hanya orang 

perseorangan saja akan tetapi kejahatan tersebut kemungkinanya 

melibatkan suatu korporasi sehingga, kejahatan yang terkait dengan 

masalah tindak pidana korupsi selama ini masih kurang maksimal oleh 

hukum pidana dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan hukum 

tersebut. Meminta pertanggungjawabkan para pelaku dalam tindak 

pidana, tentunya tidak akan mudah hal ini terulang kembali bagaimana 

hukum pidana melalui alat-alat negara yang diberikan kewenangannya 

untuk membuktikan hal tersebut dalam proses pengadilan untuk 

menentukan seberapa besar pertanggungjawabannya yang di lihat dari 

seberapa besar perananya terhadap tindak pidana tersebut.  

Meminta pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum orang 

atau perseorangan sebagai pelaku dari tindak pidana. Baik pelaku materil 

maupun penyertaan yang meliputi semua bentuk turut serta, terlibatnya 
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orang atau orang-orang baik secara fisik melakukan perbuatan sehingga 

melahirkan suatu tindak pidana. Perbuatan masing-masing dari mereka 

berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang 

ada dalam sikap batin. Tetapi dari perbedaan yang ada pada masing-

masing terjalinnya suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana 

perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang 

semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.
1
 

Bentuk penyartaan tersebut adalah satu bentuk dari peranan tindak 

pidana yang dikualifikasikan kepada para pelaku tindak pidana 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana (KUHP) penyertaan dibedakan dalam dua 

kelompok yaitu pertama disebut sebagai para pembuat (madedader), 

Pasal 51 Ayat (1) yakni mereka yang melakukan dimana orangnya 

disebut dengan pembuat pelaksana, mereka yang menyuruh melakukan, 

dimana orangnya disebut dengan pembuat peserta, mereka yang turut 

serta melakukan, orangnya disebut dengan pembuat peserta dan mereka 

yang sengaja menganjurkan, yang orangnya disebut dengan pembuat 

penganjur. Kedua yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu 

kejahatan yang dibedakan menjadi, pemberian bantuan pada saat 

pelaksanaan kejahatan dan pemberian bantuan sebelum pelaksanaan 

kejahatan.
2
 

Bentuk-bentuk penyertaan tindak pidana tidaklah menjadi persoalan 

apabila dalam penerapannya  dimintakan pertanggungajawaban kepada 

orang atau perseorangan, sebagaimana bentuk penyertaan pada umumnya, 

lain halnya jika subjek hukum tersebut adalah suatu korporasi 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 

                                                           
1Adami Chazawi, Hukum Pidana“Percobaan dan Penyertaan”, Bagian Ke-III, 

Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 71. 
2Adami Chazawi, Ibid, hlm. 79. 



4 

 

 

31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) menyatakan “setiap 

orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam tindak 

pidana korupsi tidak hanya orang perseorangan saja namun suatu 

korporasi yang merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang 

terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum 

merupakan subjek tindak pidana korupsi. 

Masuknya korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, 

menjadi persoalan apabila menyangkut pembuktian dari niat jahat suatu 

korporasi dan pertanggungjawaban korporasi, karena KUHP sebagai 

hukum materil tidak mengenal badan hukum atau korporasi sebagai 

subjek hukum dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 

KUHP, hal ini tentunya menimbulkan suatu persoalan mengenai 

pembuktikan niat jahat dari korporasi yang tidak memiliki jiwa 

sebagaimana subjek hukum orang perseorangan. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana 

contoh kasus, tindak pidana penyuapan pemilihan kepala daerah, 

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 

16/Pid.Sus/TPK/2014/PN/Jkt.Pst dan tindak pidana proyek kementrian 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Jkt-Pst. Memperlihatkan tindak pidana 

penyalahgunaan kewenangan salah satu tindak pidana yang sering 

dimanfaatkan sebagai celah terjadinya tindak pidana korupsi, baik yang 

digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain.  

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

16/Pid.Sus/TPK/2014/PN/Jkt.Pst, merupakan tindak pidana suap hakim 
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konstitusi untuk memberikan celah dari salah satu pasangan calon untuk 

melakukan pemilihan ulang dengan membatalkan rekaputulasi 

perhitungan surat suara sah, pada pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah di Kabupatan Lebak pada tahun 2013.  

Pihak korporasi PT. Bali Pasifik, Tbk, mengeluarkan sejumlah uang 

melalui kas perusahaan yang diambil oleh salah satu karyawannya atas 

ijin dari direksi perusahaan, digunakan untuk membayar sisa uang suap 

pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati lebak yang pada saat 

itu diajukan melalui mahkamah konstitusi, untuk bertujuan membatalkan 

hasil rekapitulasi salah satu pasangan calon melalui kewenangan 

mahkamah konstitusi. 

 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Jkt-Pst, pihak korporasi PT. Duta Graha Indah 

Tbk, dalam kasus pembangunan wisma atlet, dengan memberikan suap 

kepada pemangku jabatan seperti beberapa anggota dewan perwakilan 

rakyat dan menteri pemuda dan olah raga, yang bertujuan untuk 

mendapatkan proyek multi dana dalam pembangunan sarana dan 

prasarana bagi atlet dan yang teranyar mengenai proyek reklamasi yang 

melibatkan pihak korporasi PT. Agung Podomoro Group dalam proyek 

reklamasi teluk Jakarta yang terindikasi adanya suap menyuap yang 

melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. 

Keterlibatan korporasi sebagai pihak pelaku tindak pidana 

merupakan bentuk pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi, hal 

mana yang disebutkan dalam definisi dari penyertaan dapat ditarik 

kesimpulan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

perseorangan yang berkapasitas sebagai orang-orang yang berbuat untuk 
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dan atas nama koorporasi
3
 sebagai pelaku materil (dader) sedangkan 

korporasi itu sendiri sebagai pelaku pasif dari suatu tindak pidana 

(madeplager) dimana keduanya memiliki hubungan yang erat antara 

orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dan korporasi 

tersebut memiliki peranan berbeda-beda akan tetapi melahirkan suatu 

tindak pidana.  

Menentukan siapa pelaku materil atau pelaku madeplager dalam hal 

pertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang 

perseorangan dan korporasi dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah 

menjatuhkan pidana terhadap orang atau badan hukum itu, tetapi juga 

sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya memintakan 

pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan atas perbuatan 

tersebut. 

Pelaku turut serta yang dapat dimintakan pertanggung-jawabannya 

terhadap suatu korporasi yang terlibat dalam suatu tindak pidana, 

tentunya hal yang tidak kalah penting yakni adanya suatu penyesuaian 

aturan hukum yang ada terhadap ketentuan yang tidak sejalan dengan 

tindak pidana di luar tindak pidana khusus, yakni ketentuan yang ada di 

luar KUHP. Sehingga penegakan hukum terhadap pelaku turut serta yakni 

korporasi melalui kewenangan negara dapat melakukan penegakan 

hukum pidana. 

Kewenangan yang diberikan tersebut nantinya tidak melanggar hak 

dan memperkosa hak-hak warga negara demi untuk menegakkan sebuah 

                                                           
3 Korporasi mencakup beberapa jenis - kumpulan orang yang terorganisir dan 

bentuk badan hukum,-Kumpulanorang yang terorganisir tapi tidak berbentuk 

badan hukum,-Kumpulan kekayaan yang terorganisir dan berbentuk badan 

hukum, - Kumpulan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan 

hukum,-Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir serta berbentuk badan 

hukum,- kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisri tapi tidak berbentuk 

badan hukum. (lihat Ermansjah Djaja, Op. Cit, hlm 30)  
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aturan pemberantasan tindak pidana yang bersifat sebegai perbuatan 

pidana yang luar biasa, sehingga penerapannya dalam pengambalian aset 

negara dalam tindak pidana korupsi, apakah hanya cukup dengan 

memberikan sebatas terhadap pembatasan kebebasan bagi pelakunya saja 

atau harus diberikan lebih kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap 

perbuatannya.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitan tesis 

ini, antara lain adalah: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai 

pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimanakah penerapan sanksi kepada korporasi sebagai 

pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian  

 Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan 

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah 

terpegang di tangan, yang di cari dalam penelitian adalah pengetahuan 

yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.  

 Tujuan penelitian ini dapat di bagi menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

berbagai permasalahan tentang tindak pidana korupsi yang belum 

maksimal dan hanya sebatas sebagaimana tujuan undang-undang 



8 

 

 

tindak pidana korupsi tersebut yakni pemberantasan tindak pidana 

korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta melihat 

sejahu mana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku 

turut serta yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan sanksi yang 

seharusnya dijatuhkan terhadap  subjek hukum korporasi. 

 Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi 

sebagai pelaku turut serta dalam terwujudnya suatu tindak pidana 

korupsi, baik yang dilakukan sebagaimana disebutkan di dalam 

UUPTPK yang menyebutkan subjek hukum adalah setiap orang 

maupun korporasi menjadi suatu tindak pidana yang sempurna 

adanya. 

b. Menganalisis dan memberikan gambaran serta menjelaskan sejauh 

mana penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 

dapat dibebankan kepada pelaku yang tergolong sebagai pelaku turut 

serta dan memberikan masukan bagi pembuat undang-undang 

mengenai pelaku turut serta yang dapat menyeimbangkan kepentingan   

negara,   masyarakat   dan   penegakan   aturan  hukum pidana. 

2. Kegunaan penelitian  

 Kegunaan penelitian ini baik secara teoritis dan peraktik antara lain: 

a. Secara teoritis 

 Secara toeritis penulisan ini untuk memberikan manfaat di bidang 

pegetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana baik melalui 

pengembangan wawasan dan pemikiran bagi mahasiswa, kalangan 

akademis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
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hukum pidana, khususnya yang menyangkut pelaku turut serta dalam 

pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

b. Secara Praktis 

 Secara peraktis penulisan tesis ini diharapkan akan dapat memberikan 

bahan masukan atau sumbangan pemikiran yuridis terhadap 

perkembangan hukum sebagai masukan dalam bidang hukum pidana 

dan menambah wawasan bagi penulis khususnya, serta para pembaca 

pada umumnya termasuk masukan terhadap aparat penegak hukum 

dalam memahami dan menerapkan pertanggungjawabannya dari 

pelaku turut serta dalam suatu perkara khususnya tindak pidana 

korupsi, dalam perakteknya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut 

dapat saja dilakukan sendiri atau melibatkan suatu korporasi yang 

mengambil peran dalam melakukan perbuatan sehingga perbuatan 

tersebut selesai menjadi suatu tindak pidana.  
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BAB II 

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya akan selalu 

menarik perhatian, berhubung dengan sifat dan fungsinya yang istimewa 

dan memiliki fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder ialah sebagai 

sarana pengaturan tentang kontrol sosial, sebagaimana dilaksanakan 

secara sepontan atau di buat oleh negara dengan alat perlengkapannya.
4
 

Kesadaran dalam menjalankan kedua fungsi tersebut secara hati-hati akan 

semakin menjadi besar, bilamana seseorang mendalami lebih lanjut 

masalah-masalah utama yang terdapat di dalam hukum pidana yang 

dinyatakan sebagai kejahatan, kesalahan dan pidana.  

Unsur kesalahan merupakan unsur yang utama untuk dapat atau 

tidaknya seseorang tersebut dimintakan pertanggungjawaban atas 

perbuatannya, dalam hukum pidana dikenal beberapa pelaku dari tindak 

pidana sebagaimana disebutkan Pasal 55 ke-1 KUHP, dader, madeplager, 

dan uitloken. Pertanggungjawaban kepada masing-masing pelaku bisa 

saja berbeda-beda menurut hal ini sebagaimana pandangan Schaffmeister 

dalam bukunya chairul Huda,
5
 yang mengatakan bahwa penggunaan 

kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang-

undang yang empiris, tetapi asas normatif.  

Konsekwensinya seolah-olah tidak ada standar dalam menentukan 

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, hal demikian ini berdampak 

pada tidak adanya pola yang seragam menentukan kesalahan dalam setiap 

                                                           
4Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 15.  
5Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 2. 
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putusan pengadilan. Kesalahan dari pandangan tersebut di atas dapat 

dikatakan bahwa undang-undang tidak memberikan bentuk atau wujud 

dari kesalahan hanya memberikan batasan perbuatan yang tidak dapat 

dilakukan oleh seseorang, penentuan kesalahan tersebut menjadi beban 

dalam pembuktian di dalam persidangan.  

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, 

konsep memandang bahwa asas kesalahan merupakan pasangan dari asas 

legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.
6
 

Harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan 

pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan 

perundang-undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit, baik 

dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan.  

Masalah pertanggungjawaban pidana jika dihubungkan dengan 

alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 

yang terdapat dalam KUHP  yang merupakan pasal peniadaan 

pertanggungjawaban pidana atau penghapus pidana yakni antara lain : 

Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. 

Pasal 44 ayat (1) “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan 

yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang 

sempurnanya akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di 

hukum”. Kurang sempurna akalnya yang di maksud dengan perkataan 

menurut R. Susilo, kekuatan daya pikir, kecerdasan pikiran, yang berarti 

kekuatan atau daya jiwa yang dialaminya secara permanen atau terus 

menerus. Oleh karena itu, siapakah yang dapat dianggap sebagai kurang 

                                                           
6Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “Perkembagnan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89. 
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sempurnanya akal tersebut, yakni orang yang memiliki terbelakangan 

mental, buta, tuli, bisu sejak lahir.
7
  

Pasal 48 menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan 

dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan 

tidak boleh di hukum. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan absolute 

terhadap dirinya sehingga akibatnya akan bersifat fatal kepadanya yang 

tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang pada umumnya 

dianggap tidak dapat di lawan yakni suatu dalam keadaan daya paksa. 

Sebagaimana Jonkers membedakan kekuasaan tersebut menjadi 3 (tiga) 

macam antara lain adalah:  

1. Yang bersifat absolute dalam hal ini orang itu tidak tidak dapat 

berbuat lain ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat 

mengelakkannya ia tidak mungkin memilih jalan lain. 

2. Yang bersifat relatif di sini kekuasaan yang memaksa orang itu 

tidak mutlak, tidak penuh, orang yang di paksa itu masih ada 

kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, misalnya A 

di todong oleh B dengan pistol di suruh membakar rumah jika A 

tidak segera membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan 

kepadanya akan ditembakkan.
8
 Perbedaan kekuasaan absolute 

yang bersifat relatif itu ialah bahwa pada yang absolute dalam 

segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang 

berbuat semuanya, sedang pada yang telatif maka orang yang 

dipaksa itulah yang berbuat, meskipun dalam paksaan kekuatan. 

Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan 

orang dari hukuman yang dapat membebaskan itu hanya suatu 

kekuasaan yang begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum 

dapat di pandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak harus di 

lawan. Seseorang yang di suruh  orang lain untuk membakar 

rumah dengan ancaman atau dengan dipukul tengan saja 

misalnya tidak dapat mengatakan dirinya dalam “overmacht” 

sehingga paksaan itu harus di tinjau dari banyak sudut hukum.  

3. Yang berupa suatu keadaan darurat, bedanya dengan kekuasaan 

yang bersifat relatif adalah bahwa pada keadaan darurat ini orang 

                                                           
7Susilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana“Serta Komentar-komentarnya 

Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hlm 60. 
8Susilo, R., Ibid, hlm. 63. 
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yang di paksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana 

manakah yang ia lakukan itu seandainya pada kekuasan yang 

bersifat relatif orang itu tidak memilih dalam hal ini yang 

mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. 

 

Pasal 49, menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan yang 

terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 

lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau 

kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan 

mengancam dengan segera pada saat ini juga tidak boleh di hukum 

sedangkan. Pasal 50 menyebutkan bahwa “barang siapa melakukan 

perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

di hukum”. 

Pasal 51 menyebutkan “barang siapa yang melakukan perbuatan 

untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasanya yang 

berkuasa”, dengan adanya hal-hal tersebut melekat pada diri pembuat 

maka tanggungjawab yang seharusnya ia terima sebagai konsekwensi dari 

perbuatan dapat ditiadakan pertanggungjawabannya. 

Pengertian dasar mengenai tindak pidana dalam hukum pidana pada 

umumnya merupakan pengertian yang diberikan secara yuridis yang di 

definisikan sebagai berbuatan yang berupa tindakan atau tingkah laku 

yang dengan norma-norma hukum sebagai sebuah tindak pidana 

kejahatan yang melanggar undang-undang. Sebagaimana perbuatan yang 

diberikan oleh KUHP yang memberikan tanggungjawab bagi setiap orang 

melakukan perbuatan yang dilarang dan dilanggar di mana perbuatan 

tersebut merupakan suatu yang tidak diperkenankan untuk dilakukan 

maka atas perbuatan yang salah  tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. 
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Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yaitu 

menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.
9
 Hal ini merupakan sebuah 

konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih 

lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Perbuatan yang 

dilarang tersebut merupakan perbuatan sebagai kejahatan. 

Kejahatan sebagaimana menurut Bonger,
10

 dari sudut formil adalah 

suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana atau perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Tidak semua perbuatan 

di masyarakat dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan 

dengan norma-norma dalam masyarakat dan sebaliknya tidak semua 

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak bertentangan 

dengan kebiasaan, namun hal tersebut bertentangan dengan hukum positif 

yang berlaku. 

Penjelasan hal tersebut sangat berkaitan dengan elemen delik 

dimana menurut Apeldoorn mengatakan: “delik itu terdiri dari elemen 

obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentang dengan 

hukum dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat yang 

mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan 

yang bertentangan dengan hukum itu.
11

 

Elemen obyektif mengartikan delik adalah berkaitan dengan 

perbuatan yaitu adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan 

undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sedangkan berbicara 

dengan orangnya atau perbuatannya yaitu meliputi adanya kemampuan 

bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan 

                                                           
9Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks 

Penegakan hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 2. 
10Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1981, hlm 21. 
11Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 103 



15 

 

 

pembenar sebagai mana yang telah diberikan dalam ketentuan pasal-pasal 

yang terdapat dalam KUHP. 

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi 

sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang 

sehingga sah jika dijatuhi pidana. Oleh karena itu, suatu pemidanaan 

seharuslah memenuhi kriteria adanya.
12

 Actus reus yang berupa kesalahan 

dan melawan hukum, mens rea berupa perbuatan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana dan tidak memiliki alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf. 

 Menurut Indriyanto Seno Adi, dalam sistem hukum anglo saxon, 

syarat pemidanaan itu haruslah memenuhi syarat asas actus reus dan 

mens rea, sehingga dalam pemidanaan yang harus digunakan adalah 

unsur melawan hukum formal.
13

 Perbuatan yang dianggap sebagai 

kejahatan haruslah memiliki sifat yang melawan hukum secara umumnya, 

tanpa adanya sifat melawan hukum tidaklah mungkin perbuatan tersebut 

memiliki kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya 

atau perbuatan tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya sebuah 

kesalahan.  

Merujuk yang pada kenyataanya bahwa kesalahan sebagai bagian 

inti dari perbuatan jahat atau tindak pidana, dimana perbuatan jahat 

tersebut tentunya terdiri dari keadaan psikologis pembuat, ketika 

melakukan tindak pidana tersebut, artinya kesalahan di bentuk oleh 

keadaan psikis tertentu dari si pembuat.
14

 Pendapat senada juga dapat 

ditemui di beberapa negara common law system, yang lazim disebut 

                                                           
12Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 

2009 hlm.10.   
13 Loc.Cit. 
14 Roeslan Saleh, Masih Saja tentang Kesalahan, Karya Dunia FIkir, Jakarta, 

1994, hlm 53. 
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sebagai “mens rea” selalu dikatakan sebagai keadaan pisikologis 

pembuat ketika melakukan tindak pidana, pada mulanya mens rea 

merupakan konsep yang sama dengan pikiran yang salah dengan 

demikian mens rea semata-mata diartikan sebagai mental element dari 

tindak pidana atau syarat untuk dapat dipidananya seseorang terhadap 

suatu perbuatan tindak pidana. 

Konsepsi yang menepatkan kesalahan sebagai faktor penentu 

pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam common law 

system. “actus non est reus  nisi mens sit rea” umumnya diterjemahkan  

sebagai suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak 

terdapat kehendak jahat di dalamnya, atau suatu kelakukan tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat.
15

  

Kehendak jahat tersebut haruslah memiliki mens rea, keadaan batin 

yang jahat merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana pada sisi lain 

hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan 

seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya 

mens rea pada diri orang tersebut. 

Terdapatnya mens rea merupakan hal terpenting, suatu tindak 

pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu berarti pembuatnya 

bersalah atas perbuatannya, untuk dapat mempertanggungjawabkannya 

dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat dikenakan 

pidana kepadanya, dengan demikian kesalahan yang memiliki mens rea 

merupakan eleman penting untuk suatu tindak pidana dalam hal menuntut 

dalam persidangan.
16

 

Aturan mengenai pertanggungjawabkan pidana merupakan 

pengseleksian penerapan pidana yaitu hanya dapat diterapkan terhadap 

                                                           
15Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 5. 
16Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana“Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89 
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mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas 

kesalahannya tersebut. Penentuan tindak pidana merupakan persoalan 

sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Hukum pidana memiliki karakter 

khas sebagai hukum yang berisikan perintah, perintah dan larangan tegas 

memberikan nuansa khas pada hukum pidana.
17

 

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan 

standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai 

bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. 

Hubungan kesalahan merupakan faktor penentu utama bagi 

pertanggungjawaban pidana.
18

 Kesalahan merupakan bentuk dari 

perbuatan yang dapat dicela hal ini disebabkan telah dibatasi oleh aturan 

hukum sebagai batasan perbuatan mana yang dapat atau tidak dapat 

dilakukan oleh subjek hukum. Dalam konteks ini dapat dikatakan ada 

tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
19

 

Chairul Huda, Syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan 

perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana bahwa “setiap 

orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, 

yang pelaksanaanya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan, pengertian “tidak dituntut” di sini juga termasuk 

“tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan 

tuntutan pidana” kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih 

dahulu menyatakanya sebagai  perbuatan yang terlarang dan diancam 

pidana barang  siapa yang melakukannya.
20

 

                                                           
17Jan Remmelink, Op.Cit., hlm. 9. 
18Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 20. 
19Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 

1986, hlm. 45. 
20Chairul Huda,Op.Cit., hlm. 21. 
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Ketentuan yang mengatur bahwa tiada satu perbuatan yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang sebelumnya 

diatur dalam suatu undang-undang menegaskan asas legalitas dalam Pasal 

1 KUHP hal ini menjadi syarat untuk dapatnya seseorang dikatakan 

melakukan tindak pidana haruslah terlebih dahulu dirumuskan secara 

jelas dan tegas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 

dilarang untuk dilakukan. 

Common law system, persoalan pidana dan pertanggungjawaban 

pidana selalu dikaitkan dengam maksim latin actus non facit, nisi mens sit 

rea. Tindak pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan 

unsur mental (mens rea) dengan demikian suatu perbuatan bukan 

merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah dari pembuatnya.
21

 

Dapat diasumsikan bahwa suatu perbuatan termasuk tindak pidana apa 

bila perbuatan tersebut memiliki niat, niat mana yaitu niat yang nyata-

nyata merupakan maksud yang dilarang oleh undang-undang. 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya 

seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang disebutkan 

apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, 

pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang 

bersangkutan melakukan tindak pidana yang diikuti dengan perbuatan 

ataupun niat (mens rea) dari si pelaku. Perumusan pertanggungjawaban 

pidana secara negatif sebagaimana yang disebutkan di atas tersebut. 

Menggarisbawahi bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana 

bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, 

tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri.
22

 Kepentingan tersebut 

                                                           
21Chairul Huda,Ibid., hlm. 23. 
22Chairul Huda, Ibid., hlm. 64. 
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haruslah dipertimbangkan keduanya, baik dari pertimbangan kepentingan 

masyarakat maupun dari kepentingan pelaku itu sendiri.  

Proses tersebut bergantung dapat dipenuhinya syarat dan keadaan 

dapat dicelanya pembuat tindak pidana sehingga sah jika dijatuhi pidana. 

Menurut Gallian dalam bukunya Chairul Huda, mengatakan apabila 

persyaratan mengenai pertimbangan dari kedua unsur tersebut diabaikan 

dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dicela, 

maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.
23

  

Kedua unsur tersebut memiliki nilai yang penting untuk dapat 

dipidananya, sehingga jika dalam penegakan hukum negara melalui alat-

alat negara yang diberikan oleh undang-undang (tindak pidana objektif) 

menjatuhkan suatu putusan dimana bagi pelakunya tidak dapat dibuktikan 

kedua unsur tersebut maka negara melalui alat aparatur negara telah gagal 

atau telah salah memintakan pertanggungjawaban kepada subjek hukum 

(error in persona).  

 

B. Teori Strict Liability, Vicarious Liability , Identifikasi dan Teori 

Pelaku Fungsional 

1. Teori Strict Liability (pertanggungjawaban Mutlak) 

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris 

selain menganut asas “actus non facit reum nisi mens sit rea” juga 

menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus 

membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku 

tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai 

strict liability crimes.
24

 

                                                           
23Chairul Huda, Ibid., hlm. 65. 
24Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Mandar Maju, 

Bandung, 1996, hlm. 76. 
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Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum 

pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran 

ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau 

kesejahteraan umum. yang termasuk ke dalam katagori pelanggaran 

tersebut  yakni antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:  

1. Contempt of court atau pelanggaran terhadap tata tertib 

pengadilan. 

2. Criminal libel atau defamation atau pencemaran nama baik 

seseorang, dan 

3. Pubik Nuissance atau menggangu ketertiban masyarakat 

(umum).
25

 

Di negara-negara yang menganut common law, teori strict 

liability terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang 

yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan 

umum.
26

 Strict liability atau yang disebut sebagai asas 

pertanggunjawaban mutlak, atau yang diartikan sebagai kewajiban 

mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. 

Menurut Barda Nawai Arief, mengartikan strict liability ini 

dengan sebutan “pertanggungjawaban pidana ketat”. 

Pertanggungjawaban ini dapat juga semata berdasarkan undang-

undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi 

kewajiban atau situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang 

menetapkan sebagai suatu delik antara lain, bagi korporasi yang 

menjalankan usahanya tanpa ijin, korporasi pemegang ijin yang 

                                                           
25Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 77. 
26Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm. 297 
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melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin itu dan korporasi 

yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.
27

  

Salah satu ciri utama tanggungjawab mutlak dalam konsep ini, 

yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan dalam artian tidak 

dibutuhkan adanya bukti dari kesalahan, dan cukup dibuktikan bahwa 

pelaku telah melakukan actus reus, yaitu perbuatan yang dilarang 

oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang 

bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang 

lain sebagai akibat perbuatannya.
28

 

Ada 3 (tiga) alasan diterimanya strict liability terhadap delik-

delik tertentu pertama adalah esensial untuk menjamin bahwa 

peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan 

masyarakat harus ditaati, kedua pembuktian mens rea terhadap delik-

delik serupa sangat sulit dan ketiga, menghindari adanya bahaya 

sosial yang tinggi.
29

 Dalam kenyataanya terdapat pro dan kontra di 

kalangan ahli berkenaan dengan doktin strict liability. 

Kalangan yang setuju atas diterapkannya doktrin strict liability 

dalam penegakan hukum pidana ini memberikan arguman 

pembenarnya bahwa: 

1) Strict liability menghindari/mencegah kerugian/kejahatan. Tujuan 

utamanya dari hukum pidana adalah menghindari atau mencegah 

adanya aktivitas yang bisa menimbulkan kerugian, karenaya, 

tidak logis untuk membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap 

hal itu, dimana konsekwensi bahaya harus dibarengi dengan 

keharusan adanya mens rea, untuk itu konsekuensi bahaya itu 

                                                           
27Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2003 Hal 237-238. 
28Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm. 298. 
29 Hasbullah F. Sjawie, Ibid., hlm. 298. 
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harus di cegah dengan cara tidak menghiraukan adanya intended 

ataupun tidak. 

2) Proteksi kepada publik, terdapat banyak situasi dimana publik 

memerlukan perlindungan dari negligence dan arena adanya strict 

liability akan memaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati-

hati. 

3) Keharusan untuk membuktikan adanya mens rea akan berakhir 

pada lahirnya tanggungjawab pidana dari pelaku yang “bersalah” 

dan akan menambah biaya bagi penegakan criminal justice 

system. 

2. Teori Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti) 

Teori ini didasarkan atas pertanggungjawaban secara pidana 

yang dilakukan oleh orang lain. Secara umum tidak dimungkinkan 

adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada 

seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, karena 

pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal dan seseorang itu di 

pidana akibat dari kesalahannya sendiri dan bukan akibat kesalahan 

orang lain. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang memiliki 

hubungan antara pembuatnya sebagai bawahannya. 

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi 

jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, dengan vicarious 

liability diberikan pengecualian, dimana seorang lain 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, 

atau dengan kata lain pertanggungjawaban dalam vicarious liability 

bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, melainkan terhadap 

“hubungannya” dengan orang itu.
30

 

                                                           
30 Hasbullah F. Sjawie, Ibid., hlm. 301-302 
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Doktirn vicarious liability ini yang disebut juga respondent 

superior sebenarnya merupakan hasil dari pengadopsian dari prinsip 

yang ada pada hukum perdata, yaitu pada perbuatan melawan hukum, 

dimana dikenal suatu prinsip bahwa majikan akan bertanggungjawab 

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. 

Menurut doktrin ini, majikan (employer) adalah 

penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para 

buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup 

tugas/pekerjaanya. Penerapan vicarious liability  di Australia tidak 

ada keraguan, bahwa “the vicar’s criminal act” (perbuatan dalam 

delik vicarious) dan “the vicar’s guilty mind” (kesalahan/sikap batin 

jahat dalam delik vicarious) dapat dihubungkan dengan majikan atau 

pembuat (principal). Berlawanan dengan di Inggris “a guilty mind” 

hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi 

kewenangan dan kewajiban yang relevan (a relevan “delegation” of 

power and duties) menurut undang-undang.
31

 

Kecenderungan dalam peraktik bahwa perbedaan antara strict 

liability dan vicarious liability ini tidak diperhatikan, sekalipun 

keduanya memiliki perbedaan yang penting dengan strict liability, 

unsur pokoknya adalah adanya delik yang dilakukan oleh terdakwa 

sekalipun konsep ini tidak memerlukan elemen kesalahan. 

Sebaliknya dalam konsep vicarious liability, unsur perbuatan 

atau delik yang dilakukan oleh terdakwa ini diabaikan dalam arti 

tidak diperlukan, tetapi konsep ini memerlukan pentingnya elemen 

kesalahan di pihak karyawan terdakwa yang telah melakukan 

kesalahan, tentunya kesalahan bawahan tersebut memiliki hubungan 

                                                           
31  Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , Edisi I, 

cetakan  I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 151. 
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terhadap aktifitas perusahaan yang diberikan kepada karyawan 

tersebut. Kedua konsep ini, strict liability dan vicarious liability ini 

tidak perlu terpisah dalam artian bahwa dalam beberapa jurisdiksi 

adalah umum terjadi penerapan vicarious liability dibarengi dengan 

strict liability.
32

 bertolak dari pertanggungjawaban (pidana) 

berdasarkan kesalahan namun dalam hal-hal tertentu konsep juga 

memberikan kemungkinan adanya sebuah pertanggungjawaban 

pengganti.
33

 

Pertanggungjawaban dalam pengertian undang-undang (strict 

liability) bertolak dari doktrin responden superior didasarkan pada 

employment principle bahwa majikan adalah penanggungjawab 

utama dari perbuatan para buruh/karyawan, atau buruh/karyawan 

dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian 

kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.
34

  

Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-

undang dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang yaitu 

dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi 

kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-

undang pelanggaran kewajiban tertentu oleh korporasi.  

3. Teori Identifikasi  

Mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara-

negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep direct 

                                                           
32 Wan Juli dan Titik Suharti, Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak 

Badan dalam Tindak Pidana di bidang Perpajakan, Edisi Mei, Majalah 

Perspektif, Volume XVII No. 2 Tahun 2012, hlm. 73. 
33 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 89. 
34 Dwidja Priyatno, Jurnal, Reorientasi dan Feformulasi Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan 

Kebijakan Hukum Pidana.Pidato Pengukkuhan Guru Besar Tetap Dalam 

Bidang Ilmu Hukum Pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung,  26 September 

2005, hlm 12.  
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corporate criminal liability atau doktrin pertanggungjawaban pidana 

langsung. Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas 

“mens rea” tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini 

perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi. Hal ini 

berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasikan sebagai 

korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan secara langsung. 

Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban 

pidana pengganti dan pertanggungjawaban ketat, dimana pada teori 

identifiasi ini asas “mens rea” tidak dikesampingkan sedangkan pada 

teori sebelumnya tidak disyaratkan asas “mens rea” atau asas “mens 

rea” tidak berlaku mutlak. Menurut Dwidja Priyatno,
35

 prinsip teori 

identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah dalam peraktiknya 

yang antara lain:  

1. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah 

perusahaan maka besar kemungkinan bahwa perusahaan terebut 

akan menghindari tanggungjawab, contoh kasus Tesco, yang 

memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak 

pidana berdasarkan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam 

kasus ini House of Lord memutuskan bahwa manager cabang 

adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak 

perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa 

pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan 

perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi 

aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari 

                                                           
35Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 27. 
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atasanya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatanya 

atau kelalaianya bukan kesalahan perusahaan. 

2. Bahwa perusahan hanya bertanggungjawab jika orang itu 

didentifikasikan dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang 

secara perorangan/individu bertanggungjawab karena dia 

memiliki “mens rea” untuk melakukan tindak pidana. Apabila 

terdapat beberapa “superior officers” yang telibat maka masing-

masing mungkin tak memiliki tingkat pengetahuan yang 

disyaratkan agar merupakan “mens rea” dari tindak pidana 

tersebut. 

Persolan tersebut merupakan persoalan yang timbul, 

dikarenakan doktrin yang mengatakan bahwa korporasi adalah badan 

hukum yang mandiri tentunya akan menimbulkan permasalahan 

hukum apabila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku 

terhadap orang alamiah. Pengadilan telah mengambil jalan 

menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu 

selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu 

organnya adalah pusat pikiran atau otak. 

Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan 

hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang nyata, yang mampu 

melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pengertian 

pidana. Teori  ini dinamakan teori identifikasi, dimana menurut teori 

ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui 

orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, dan 

dipandang sebagai korporasi itu sendiri sepanjang tindakan yang 

dilakukan itu terkait dengan korporasi, dilakukan oleh orang yang 

berkapasitas atau berwenang untuk itu dan dilakukannya secara intra 

vires.  
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Teori identifikasi ini atau yang disebut juga alter ego theory, 

berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu 

korporasi bisa langsung bertanggungjawab secara pidana karena pada 

dirinya terdapat mens rea. Teori ini juga dianggap sebagai 

penyeimbang antara penerapan doktrin vicarious liability yang bisa 

terjadi secara ekstrim dengan tidak ada tanggungjawab korporasi 

sepanjang pengurusnya yang ada menurut anggaran dasarnya tidak 

melakukan tindak pidana. 

Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yag dinamakan 

directing mind and will dari suatu perusahaan yang mengajarkan 

bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana 

kepada korporasi  harus dapat di identifikasikan oleh penuntut umum 

bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan 

directing mind dari korporasi. Doktrin identifikasi mengartikan 

bahwa perusahaan dianggap mempunyai mens rea. Hukum bertugas 

untuk mencari dan mengidentifikasikan siapa yang menjadi “otak” 

dan pikiran dari company, yang perbuatanya dapat dan harus 

diartibusikan atau dihubungan dengan perusahaan.
36

 

3. Teori Pelaku Fungsional 

Pengertian fungsional atau delik fungsional yang dapat 

dilakukan oleh korporasi dapat diuraikan sebagai berikut pertama 

delik fungsional adalah kebalikan delik yang bersifat terlalu fisik 

sehingga tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi seperti 

pembunuhan dengan sengaja, perkosaan, penganiayaan yang 

dilakukan dengan sengaja dan pencabulan. Kedua delik fungsional 

juga digunakan sebagai kebalikan dari delik-delik di mana “unsur-

unsur delik” dipenuhi secara sempurna oleh korporasi, tanpa perlu 

                                                           
36 Hasbullah F. Sjawie, Ibid., hlm. 308-309. 



28 

 

 

mereferensikan kembali kepada tindakan faktual subjek hukum 

manusia kepada korporasi.
37

  

Menurut J.E. Sahetapy, menyatakan bahwa teori pelaku 

fungsional sesungguhnya erat hubunganya dengan karya interprestasi 

dari hakim suatu tindak pidana di interprestasikan sedemikian rupa 

sehingga pemidanaanya memenuhi persyaratan. Ciri khas teori ini 

adalah perilaku fisik dari pelaku yang satu, yang sebenarnya 

melakukan suatu tindak pidana, menghasilkan perilaku fungsional 

terhadap pelaku lainnya.
38

 Mardjono Reksidiputro, mengatakan 

bahwa lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak selalu 

melakukan perbuatan tersebut secara phisik, tetapi bisa saja 

perbuatan tesebut dilakukan oleh orang lain.
39

 Perbutan orang lain 

tersebut haruslah orang yang memiliki kaitan erat dengan korporasi, 

sehingga perbuatan tersebut dapat di interprestasikan sebagai 

perbuatan korporasi. 

Teori pelaku fungsional diterapkan oleh hakim melalui 

kepentingan yang manakah yang dilindungi pembentuk undang-

undang ini berhubungan dengan tindak pidana yang diancam pidana 

oleh pembentuk undang-undang.
40

Artinya menurut penulis bahwa 

kepelakuan fungsional ini di manifestasikan dalam bentuk hukum 

yang tertulis sebagaimana asas ligalitas yang mengharuskan adanya 

aturan yang terlebih dahulu diundangkan. 

 

 

                                                           
37 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, cetakan I, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2013, hlm. 77. 
38J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994, hlm. 37-38. 
39 Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 78. 
40 Mahrus Ali, Loc.Cit. 
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C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban 

Pidana, Serta Unsur Melawan Hukum Pelaku Turut Serta 

Dalam Tindak Pidana Korupsi  

 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian kata korupsi menurut Fockeman Andreae dalam bukunya 

Andi Hamzah.
41

 Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau 

corrruptus (Webster Student Dictionary). bahwa corruption itu berasal 

pula dari kata asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih 

tua. Kamus umum Belanda-Indonesia yang disusun oleh Wijowasito,
42

 

juga disalin menjadi corruption dalam bahasa Belanda mengandung arti 

perbuatan korup atau penyuapan. 

Tindak pidana korupsi pada mulanya hanya terbatas pada delik 

penyuapan saja yang kemudian dengan berkembangnya tindak pidana 

dalam hal ini korupsi, pengertian korupsi ini menjadi luas pengertianya. 

Menurut Wijowasito, dalam kamus Belanda-Indonesia “coruptie” berarti 

jahat atau busuk. Selanjutnya dalam The Lexicon Webster Dictonary, kata 

korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat di 

suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang 

menghina atau memfitnah, kamus besar bahasa Indonesia maupun dalam 

the lexicon Webstar Dictionary kurang lengkap menjelaskan arti kata 

“korupsi".Pengertian korupsi yang diberikan oleh Gurnar Myrdal 

menggunakan pengertian yang lebih luas yang meliputi kolusi dan 

nepotisme.
 43

 

                                                           
41Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

International, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-6. 
42Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm. 

128. 
43Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan 

Korupsi, “kajian Yuridis Normati UU Nomor 31 thun 1999 juncto UU Nomor 20 

Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. hlm. 6. 
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Menurut Laden Marpaung,
44

 korupsi adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tindak pidana korupsi. Sedangkan arti kata kolusi terdapat 

dalam Pasal 1 angka 4 permufakatan atau kerja sama secara melawan 

hukum antara penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara 

dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara dan 

makna kata nepotisme terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yakni setiap 

perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang 

menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas 

kepentingan masyarakat bangsa dan negara.  

Kata korupsi menurut Djoko Prokoso,
45

 dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok 

dan sebagainya yang kemudian dalam perkembangnya selanjutnya kata 

korupsi secara resmi dipergunakan sebagai istilah hukum dalam peraturan 

perundang-undangan tentang korupsi hingga lahirnya Undang Undang 

Nomor : 31 tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana peraturan ini 

mengubah peraturan-peraturan sebelumnya.
46

   

Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi telah silih 

berganti diberlakukan selalu yang belakangan atau yang terakhir 

                                                           
44Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi “pemberantasan dan Pencegahan, 

Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 11-12. 
45Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Kejahatan-kejahatan yang merugikan 

dan Membahayakan Negara, Bina Angkasa, Jakarta, 1987, hlm 391. 
46Peraturan Penguasa Militer nomor: Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957. 

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat nomor: 

Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan 

Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi “lembaran negara Nomor 72 

tahun 1960, Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 
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memperbaiki dan menambah yang dahulu, akan tetap korupsi dalam 

segala bentuknya masih terus merajalela. Hal ini berakibat timbulnya 

pertanyaan, apakah merajalelanya korupsi di Indonesia itu disebabkan 

oleh ketidak lengkapannya dan kurang efektifnya kententuan-ketentuan 

dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi atau disebabkan oleh 

faktor-faktor lainnya yang memiliki peran besar terhadap tindak pidana 

korupsi tersebut. 

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ini 

harus ditingkatkan menjadi jalan terakhir “premium remedium”, tidak 

hanya mengefektifkan tindak pidana pembatasan kemerdekaan saja, 

mengingat para pelaku adalah orang-orang yang memiliki kualitas 

tertentu yang penggunaanya haruslah lebih selektif tanpa melakukan 

penegakan yang diskriminatif. Kejahatan yang terkait dengan masalah 

tindak pidana korupsi masih kurang maksimal dalam upaya untuk 

menanggulangi hal tersebut. 

Tindak pidana korupsi sebelum lahirnya undang-undang yang 

mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi, telah diatur dalam 

KUHP memberikan tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana 

jabatan atau ambtsdelicten.
47

 Sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya 

dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai 

negeri. 

Tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan 

oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan 

mereka masing-masing. Namun dengan bergesernya pemahaman tersebut 

pasca lahirnya UUPTPK  yang bergeser kepada pandangan yang lebih 

                                                           
47

 Lamnintang, P.A.F dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus 

Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak 

Pidana Korupsi, Edisi ke 2, Cet I , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.   
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luas terhadap pelaku atau subjek dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini 

sebagaimana yang diberikan dalam Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) 

menyebutkan: 

Angka (1), yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan 

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan hukum. Angka (2)… huruf 

c, setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 

negara atau daerah, huruf d, orang yang menerima gaji atau upah 

dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 

negara atau daerah atau huruf e, orang yang menerima gaji atau 

upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau 

fasilitas dari negara atau masyarakat. Angka (3) menyebutkan 

setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.  

 

Pengertian yang diberikan terhadap subjek hukum yang terdapat 

dalam Pasal 1 angka (1), angka (2) dan angka (3) dalam UUPTPK, 

memberikan  penafsiran yang autentik dan lebih tegas dari pengertian 

yang diberikan oleh undang-undang sebelumnya, apa yang dimaksud 

dengan kata “korporasi” dan “pegawai negeri”
48

, atau “setiap orang”. Dari 

pengertian yang telah diberikan tersebut maka tindak pidana korupsi ini 

tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan saja sebagaimana 

pengertian yang tercantum dalam Pasal 59 KUHP. 

UUPTPK memberikan pemahaman yang lebih luas lagi yakni 

mencangkup “orang perseorangan”, “pegawai negeri” dan “korporasi”
49

  

                                                           
48 Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku” Sedangkan 

menurut Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 

Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh 

pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
49 Korporasi mencakup beberapa jenis - kumpulan orang yang terorganisir dan 

bentuk badan hukum,-Kumpulanorang yang terorganisir tapi tidak berbentuk 

badan hukum,-Kumpulan kekayaan yang terorganisir dan berbentuk badan 
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ketiganya dapat melakukan tindak pidana baik tindak pidana jabatan 

melalui kewenangannya, maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan 

oleh orang perseorangan dan atau korporasi, dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya atas perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain dan penyalahgunaan kekuasaan yang ada atas dirinya sendiri. 

Implementasinya saat ini, tindak pidana korupsi tindak hanya 

melibatkan aparatur negara baik yang diangkat maupun ditunjuk sebagai 

penjabat publik tertentu (pegawai negeri) dan juga melibatkan 

perkumpulan bisnis atau usaha tertentu (korporasi) dalam mempelancar 

tindak pidananya, sebagaimana tafsiran hukum yang autentik dalam Pasal 

1 UUPTPK. 

2. Unsur Melawan Hukum Subjek Hukum Pidana dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

 

Subjek hukum dalam hukum pidana dewasa ini tidak hanya sebatas 

kepada pelaku orang persoerangan/individu sebagai pelaku tindak pidana. 

melainkan terdapatnya pihak lain yang patut dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya pergeseran makna dari unsur 

melawan hukum formil menjadi unsur melawan hukum meteril 

sebagaimana disebutkan secara implisit dalam Pasal 1 ayat (1) UUPTPK, 

sehingga berpengaruh terhadap pengertian subjek hukum dalam hukum 

pidana, tidak hanya orang perseorangan saja tetapi korporasi baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. 

Sifat melawan hukum suatu korporasi hal ini didasarkan atas tujuan 

didirikannya suatu korporasi sesuai prinsip ekonomi adalah mencari 

                                                                                                                       
hukum, - Kumpulan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan 

hukum,-Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir serta berbentuk badan 

hukum,- kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisri tapi tidak berbentuk 

badan hukum. (lihat Ermansjah Djaja, Op. Cit, hlm 30)  
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keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-

kecilnya. dalam rangka mencari keuntungan ini kerap korporasi 

melakukan praktek-peraktek penyimpangan yang sudah mengarah pada 

kejahatan yang melangar peraturan perundang-undangan. 

Sifat melawan hukum suatu korporasi menyangkut kejahatan yang 

dilakukan korporasi, menurut Marshall B. Cinard dan Peter C Yeager 

adalah Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh 

korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum 

administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.
50

 Pelaku 

tindak pidana dalam suatu korporasi merupakan pelaku kejahatan yang 

memiliki hubungan yang erat dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang 

dari tujuan didirikannya korporasi. 

Menghindari kerancuan dengan berbagai istilah yang berkaitan 

dengan korporasi maka harus dilakukan terlebih dahulu pembedaan antara 

crime for corporation merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan 

untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya kejahatan terhadap 

korporasi (crime against corporations) yang sering dinamankan employee 

crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja 

terhadap korporasi misalnya pengelapan dana perusahaan oleh pejabat 

atau karyawan perusahan tersebut.
51

  

Kejahatan tindak pidana korporasi merupakan prilaku korporasi 

yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan 

untuk mencapai tujuan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan 

didirikannya suatu korporasi, dimana korporasi dalam peraktiknya 

memiliki karakteristik sebagai berikut:  

                                                           
50Setiyono, Kejahatan korporasi “analisis viktimonologi dan 

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesai, Averros 

Press, Malang, 2002, hlm 27. 
51 Loc.cit.  
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1. Kejahatan tersebut sulit di lihat (low visibility) karena biasanya 

tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan 

keahlian professional dan sistem organisasi yang komplek 

(complexity). 

2. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan 

dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali 

berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, financial, 

legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan 

bertahun-tahun. 

3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (diffusion of 

reposibility) yang semakin luas akibatnya kompleks organisasi. 

4. Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan 

konsumen dan sebagainya. 

5. Hambatan dalam pendekteksian dan penuntutan (detection dan 

prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak 

seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak 

pidana. 

6. Pertautan yang tidak jelas yang sering menimbulkan keraguan 

dalam penegakan hukum dalam bidang hukum ekonomi, hal 

semacam ini sangat dirasakan misalnya sebagai akibat regulasi. 

7. Ambiguitas (sikap mendua terhadap status pelaku tindak 

pidana, dalam tindak pidana ekonomi secara jujur harus diakui 

bahwa pelaku tindak pidana bukanlah orang secara moral 

salah, tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat 

pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. 

 

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada 

kejahatan yang tak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi 

kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. 

Disamping hukum pidana khusus ini hukum pidana umum tetap berlaku 

sebagai hukum yang menambah, jadi UUPTPK termasuk pidana khusus 

yang dibentuk untuk memberatas perbuatan-perbuatan khusus di bidang 

korupsi yang menyimpang dari pidana umum.  

Sebelum diterbitkannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999  

Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, ternyata perbuatan melawan hukum belum 

menjangkau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak 
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pidana korupsi, masih menitik beratkan pada tindak pidana korupsi yang 

dilakukan orang perseorangan saja, bahkan dalam peraturan Penguasaan 

Perang Pusat tersebut di atas ada ketentuan yang dikatagorikan sebagai 

perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainya. 

Perubahan peraturan penguasa perang pusat menjadi Undang 

Undang (Prp) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dalam penjelasan umum dikatakan bahwa undang-

undang ini tidak mengambil alih ketentuan tentang perbuatan korupsi 

bukan pidana tetapi menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perbuatan 

korupsi lainnya” dimana terdapat unsur perbuatan melawan hukum.  

Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukum pidana, melainkan 

Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan badan kordinasi 

pemilik harta benda dapat merampas harta hasil perbuatan korupsi itu.
52

 

Menurut Andi Hamzah bawah pengertian unsur “perbuatan 

melawan hukum tersebut di atas ialah onrechtmatigedaad tercantum 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menurut yurisprudensi mempunyai 

makna sangat luas yaitu perbuatan atau kelalaian seseorang sehingga 

melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri 

menurut hukum atau dengan norma-norma adat kesopanan yang lazim 

ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk 

bertindak prihatin terhadap orang  lain atau barang-barang haknya.
53

 Pada 

hakekatnya perumusan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana 

korupsi merupakan pengambil alihan perumusan dari peraturan 

perundang-undangan yang telah disebut di atas dengan melakukan 

beberapa perubahan-perubahan. 

                                                           
52 Henry Donald Lbn. Toruan, Pertanggungjawakan Pidana Korupsi Korporasi, 

Pusat Penelitain dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal 

Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 3, Desamber 2014, hlm 404. 
53Henry Donald Lbn. Toruan, Ibid, hlm 405. 
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 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang 

Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 2 ayat 

(1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. 

Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara 

melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum 

dalam arti formil walaupun dalam arti materil, yakni meskipun perubahan 

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan 

tersebut dapat di pidana dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frase 

“merugikan keuangan atau perekonomian negara“ menunjukkan bahwa 

tindak pidana korupsi merupakan delik formil adanya tindak pidana 

korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 

dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
54

 

Andi Hamzah
55

, Penerapan unsur melawan hukum secara materil ini 

berarti asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disingkirkan dengan 

adanya kata-kata tidak sesuai dengan rasa keadilan dan seterusnya. Hal 

ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat 

menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terkikis, dapatkah 

dikatakan jika ada demonstrasi untuk menuntut seseorang sebagai 

koruptor merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat. Jika demikian 

halnya, orang dapat mengumpulkan seribu orang dengan bayaran untuk 

                                                           
54Henry Donald Lbn. Toruan ,Ibid,  hlm. 407. 
55Henry Donald Lbn. Toruan ,Ibid,  hlm. 408. 
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berdemontrasi menuntut seseorang sebagai koruptor, misalnya dengan 

motif politik gejala seperti ini sangat berbahaya.  

Perbuatan melawan hukum menurut Indriyanto Seno Adji, 

Perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititik beratkan pada 

pelanggaran terhadap perataturan perundang-undangan yang tertulis, 

sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenui unsur melawan 

hukum secara materil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran 

terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau 

dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum 

secara materil.
56

 

Pandangan ini sebenarnya merupakan reaksi atas pendapat yang 

menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang. Asas legalitas yang 

dapat disimpulkan melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP, sehingga secara a 

contrario meskipun apabila berbuatan pelaku adalah “materiele 

wederrechtelijk” namun terbukti perbuatanya “formale” tidak 

wederrechtelijk” dengan alasan  tiadanya peraturan yang mempunyai 

sanksi pidana yang mengatur perbuatanya, maka terhadap pelakunya 

tidak dapat dipidana itulah satu alasan utama dihindarinya penerapan 

ajaran “materiele wederrechtelijkheid” dengan fungsi positif. 

Penerapan tersebut yang demikian itu akan dianggap melanggar 

asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sehingga apabila tetap 

dipidananya pelaku perbuatan yang “materiele wederrechtelijk” 

meskipun formale perbuatan tidak “wederrechtelijk”, lanjut vos adalah 

jelas hakim telah melakukan penafsiran analogi yang tidak sejalan dengan 

asas legalitas.
57

 

                                                           
56Indriyanto seno Adji, Op.Cit, hlm. 4.  
57Indriyanto seno Adji, Ibid, hlm. 5. 
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Disamping pendapat tersebut diatas, terdapat beberapa pemikiran 

mengenai maksud dari perbuatan melawan hukum dalam arti formil 

mupun dalam arti materil ini. Simons mengemukakan bahwa melawan 

hukumnya perbuatan dalam sudut formil artinya perbuatan melawan 

hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tertulis saja. 

Jadi setiap perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan undang-undang karena hukum dipandang sama 

dengan undang-undang.  

Perbuatan melawan hukum materil meliputi perbuatan-perbuatan 

yang dipandang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau 

bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat 

dengan kata lain perbuatan melawan hukum materil ini diartikan sebagai 

perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat. Namun 

demikian pengertian terhadap perbuatan melawan hukum secara materil 

haruslah diartikan secara negatif. Sehingga perbuatan melawan hukum 

tersebut tidak kebablasan dalam melakukan penegakan hukum di bidang 

hukum pidana. 

Arti negatif menurut Lobby Loqman dari perbuatan melawan 

hukum secara materil dengan menyatakan bahwa “melawan hukum 

secara materil haruslah digunakan secara negatif, ini berarti apabila 

terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan 

hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut 

tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum perbuatan tersebut 

seyogianya tidak dijatuhi pidana.
58

  

Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat yang sama bahwa 

adanya hukum pidana dengan tindak pidana yang dirumuskan di 

dalamnya bersumber pada pelangaran-pelangaran hukum di bidang 

                                                           
58Indriyanto seno Adji, Ibid, hlm. 6. 
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hukum lain dengan sendirinya tindak pidana tersebut harus ada sifat 

melanggar hukum tersebut haruslah benar-benar sebagai perbuatan yang 

bersifat melawan hukum materil. Oleh karena itu yang dihilangkan itu 

ialah sifat melanggar hukum atau perbuatan si pelaku menjadi 

diperbolehkan maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini juga 

dikatakan pada umumnya menghalalkan perbuatan mana yang pada 

umumnya merupakan tindak pidana. 

 

3. Pengertian Subjek Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Turut 

Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi 

 

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif 

kebijakan kriminal dan kebijakan pidana tidak terlepas dari tahap 

formulasi yang di dalamnya menyangkut tentang definisi dari subjek 

hukum dari tindak pidana. Subjek hukum dalam hukum pidana saat ini 

tidak hanya mencakup manusia saja, sebagai pendukung hak dan 

kewajiban yang telah dikenal, seiring dengan perkembangan tindak 

pidana, maka subjek hukum dalam hukum pidana meliputi korporasi baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

Impelementasi penerapan subjek hukum tentunya akan 

menimbulkan persoalan apabila subjek hukum tersebut menyangkut 

korporasi. Latar belakang tahap perkembangan korporasi sebagai subjek 

hukum pidana perkembangan teori-teori pertanggungjawaban pidana dan 

model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi juga merupakan hal 

yang sangat penting karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat 

menghambat penegakan hukum dalam rangka pertanggungjawaban 

korporasi dalam hukum pidana yang menjadi pelaku turut serta dalam 

tindak pidana, sebagaimana korporasi sebagai badan yang digerakan oleh 
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pengurus-pengurus yang pada dirinya terdapat pendelegasian kewenangan 

dari suatu badan.  

Pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan bidang 

hukum perdata, sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang 

erat dengan istilah badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan 

terminologi yang erat kaitanya dengan bidang hukum perdata, Menurut 

Subekti dan Tjirosudibio,  Korporasi   adalah   suatu   perseroan  yang   

merupakan  badan hukum.
59

 

Korporasi yang dalam hukum perdata dikenal sebagai badan hukum 

dulunya seolah-olah hanya menjadi subyek dalam hukum perdata tetapi 

dalam kenyataanya, Setiyono mengatakan dalam hukum adminisrasi 

negara misalnya pemberian ijin-ijin usaha tidak hanya diberikan pada 

manusia alamiah saja, tetapi juga pada badan hukum. Bahkan dalam 

beberapa hal terkadang ijin usaha hanya dapat diberikan bila pemohon 

ijin itu mengambil bentuk “badan hukum” atau “perseroan terbatas” 

Ketentuan ini tidak saja  berlaku  di Indonesia, melainkan berlaku 

universal di berbagai negara.
60

 

Terjadinya pro dan kontra mengenai pertanggungjawaban korporasi, 

terlepas dari hal tersebut Oemar Seno Adji, meyebutkan kemungkinan 

adanya pemidanaan terhadap persekutuan persekutuan didasarkan tidak 

saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitis, melainkan pula atas dasar 

teoritis dapat dibenarkan.
61

 Bila dicermati sampai dengan saat ini 

nampaknya belum ada korporasi yang dijatuhi pidana berdasarkan 

keputusan pengadilan atau yurisprudensi. Tetapi korporasi sebagai subjek 

                                                           
59Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 

hlm, 34.  
60H. Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis dan 

pertanggungjawaban Korporasi dala Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia 

Publissing, Malang, 2003, hlm 7-8. 
61 H. Setiyono, Ibid, hlm 11. 
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hukum pidana telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia 

tertanggal 1 Maret 1969 Nomor 136/Kr/1966, dengan putusan tersebut 

memberikan pengakuan secara yuridis bahwa korporasi sebagai suyek 

hukum dalam hukum pidana. 

Menurut Rudi Prasetya menyatakan “kata korporasi sebutan yang 

lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa 

yang biasa dalam bidang hukum lain. Khususnya bidang hukum perdata, 

sebagai badan hukum atau yang dalam bahwa Belanda disebut sebagai 

rechtpersoon atau dalam dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau 

corporation.
62

  

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan 

hukum yang bukan manusia yang dapat menuntut atau dapat di tuntut 

subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan 

hukum ada 

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-

orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum 

tersebut.  

2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang 

menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. 

3. Memiliki tujuan tertentu. 

4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti 

keberadaanya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak-

hak dan kewajiban-keajibannya tetap ada meskipun orang-orang 

yang menjalannya berganti.
63

 

 

                                                           
62Rudi Prasetyo, Makalah “Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi 

dan Penyimpangan Penyimpangannya”, seminar Kejahatan Korporasi Di Fh 

UNDIP , Semarang, 23-24 November 1989, hlm 2, dikutip dari, www. http 

Undip. Com. 
63Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku Ke I, 

Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82-83. 
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Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian 

sebelumnya ternyata dibatasi, sebagai badan hukum sedangkan apabila 

ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana 

terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum pidana, lebih luas jika 

dibandingkan dengan subjek tindak pidana di dalam KUHP yakni berupa 

“orang”. Pasal 1 Angka (3) UUPTPK menyebutkan setiap orang adalah 

orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, membawa pengaruh 

terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa 

pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief, 

menyatakaan walaupun pada asasnya korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi namun ada beberapa 

pengecualian yaitu dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak 

dapat dilakukan oleh korporasi misalnya pemerkosaan, sumpah palsu dan 

lain sebagainya dan dalam hal penerapan sanksi pidana yang dapat 

dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana 

penjara atau pidana mati.
64

 

Membahas subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan 

korporasi sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi, 

tentunya perlu kapan korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana. 

Adapun tahap-tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek tindak 

pidana secara garis besar di bagi menjadi 3 (tiga) tahap pertama, ditandai 

dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi 

pada perorangan (natuurlijk person). Apabila suatu tindak pidana terjadi 

dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap 

                                                           
64Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 37. 
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dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut dalam tahap ini 

membebankan kepada “tugas mengurus” atau kepada pengurus.
65

 

Tahap kedua korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan 

tetapi yang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para 

pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut dan hal ini 

dinyatakan secara tugas dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hal tersebut.
66

 Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya 

tanggungjawab langsung dari korporasi, di buka kemungkinan untuk 

menuntut korporasi dan meminta pertanggung-jawabannya menurut 

hukum pidana peraturan perundang-undangan yang menempatkan 

korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat di 

pertanggungjawabkan.  

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan 

sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-

undangan yaitu terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana 

korporasi.  

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab. 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. 

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 

bertanggungjawab. 

 

Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dapat 

diinterpretasikan bahwa korporasilah yang melakukan delik, melainkan 

                                                           
65Mardjono Reksodiputro, Tinjauan Terhadap Perkembagnan Delik-Delik Khusus 

Dlaam Masyarakat Yang Mengalami  modernisasi , Bina Cipta, Bandung, 

1982, hlm 51 
66Schaffmeistern D. N. Keijzer, E. PH Sutorius, Hukum Pidana, Editor 

Penerjemah J. E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, hlm 276. 
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para pejabat dan orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi 

itu.  

Korporasi didefinisikan yaitu sebagai sekumpulan orang dan/atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap.
67

 Oleh sebab itu, Korporasi dalam melakukan 

delik sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana karena tidak mungkin 

korporasi melakukan tindak pidana aktif karena melihat hakikat korporasi 

tersebut.  

 

4. Resume Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Subjek 

Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 

 

1. Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst 

 

Pelaku turut serta dalam pusaran perkara tindak pidana 

memperlihatkan perbuatan materilnya tidak hanya subjek hukum 

pidana yang selama ini dikenal diduga melibatkan subjek hukum 

korporasi dalam Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 

Tindak pidana korupsi terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 

dimana, diselenggarakannya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Lebak yang diikuti oleh 3 (tiga) orang pasangan 

calon  

                                                           
67

 Wan Juli dan Titik Suharti,Op.Cit. hlm. 70. 
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1) Pepep Faisaludin berpadangan dengan Aang Rasidi 

sebagai pasangan nomor urut I. 

2) Hamir Hamzah berpasangan dengan Kasmin, sebagai 

pasangan nomor urut II. 

3) Iti Oktovia Jayabaya berpasangan dengan Ade Sumardi, 

sebagai pasangan nomor urut III. 

 

Pasangan nomor urut 2 (dua) mengajukan  permohonan Perkara 

perselisihan hasil pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah  (PHPU-D) Kabupaten Lebak pembatalan atas hasil rapat 

pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak ke 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas permohonan 

tersebut ditunjuk M. Akil Mochtar, selaku ketua Panel Hakim. 

Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan ikut 

dalam pertemuan Ratu Atut Chosiah dengan M Akil Mochtar, 

dimana dalam pertemuan tersebut M. Akil Mochtar membantu 

memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Pasangan Hamir 

Hamzah dengan Kasmin. Dengan uang atau dengan janji sejumlah 

uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada M. 

Akil Mochtar. 

Permintaan sejumlah uang tersebut, disanggupi dan akan 

diserahkan melalui Pengacaranya Susi Tur Handayani. Terdakwa 

Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, meminta salah 

seorang stafnya yang berkerja dengan terdakwa pada PT. Bali 

Pasifik, Tbk. Yang bernama Ahmad Farid Asyari yang bekerja 

sebagai Kepala Bagian Keuangan PT. Bali Pasifik, Tbk. Yang 

diambil dari kas perusahaan  

PT. Bali Pasifik, Tbk. melalui kas perusahaan yang diambil oleh 

karyawannya yang digunakan untuk membayar sisa uang suap 

pemenangan pasangan calon pasangan calon bupati dan wakil 
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bupati lebak yang pada saat itu diajukan melalui mahkamah 

konstitusi yang bertujuan untuk membatalkan hasil rekapitulasi 

salah satu pasangan calon melalui kewenangan mahkamah 

konstitusi. 

Penyuapan di duga bertujuan guna mempelancar proyek-proyek 

PT. Bali Pacifik mendapatkan proyek yang ada di kabupaten lebak 

melalui tender-tender yang dilakukan dimana dalam perkara ini ini 

PT. Bali Pacifik Tbk melalui karyawan PT. Bali Pacifik Tbk. 

Memberikan uang kas perusahaan untuk memberikan uang 

sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ke Hakim 

Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar. 

2. Putusan Perkara Nomor: 69/Pid.Sus/TPK /2011/PN. Jkt.Pst  

 

PT. Duta Graha Indah Tbk. dalam kasus pembangunan wisma 

atlet, dengan memberikan suap kepada pemangku jabatan seperti 

beberapa anggota dewan perwakilan rakyat dan menteri pemuda 

dan olah raga, yang bertujuan untuk mendapatkan proyek multi 

dana dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi atlet.  

Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing 

PT. Anak Negeri anak perusahaan Permai Grup Milik Nazaruddin 

memperkenalkan Duduk Purwadi Direktur Utama PT Duta Graha 

Indah dan Muhammad El Idris Manager Marketing PT. Duta 

Graha Indah.  

Dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana SEA GAMES 

XXVI di Palembang PT. Duta Graha Indah ikut berpartisipasi. Dan 

setelah beberapa kali mengalami perubaha akhirnya Penjabat 

Pembuat Komitmen menandatangani perjanjian kerjasama dengan 

nilai total proyek sebesar Rp. 199,635 Miliar (seratus Sembilan 

puluh Sembilan enam ratus tiga puluh lima miliar) dan akan 
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mendapatkan fee proyek dari PT Duta Graha Indah terkait 

pemenangan PT. Duta Graha Inda.  

Masing-masing pihak mendapatkan yang antara lain Musni Wijaya 

mendapatkan fee Rp 80 Juta, K.M. Amirudin Rp 150 Juta, Irhamni 

Rp 40 Juta, Amir faisol Rp 30 Juta, Fazadi Aldanie Rp 20 Juta, M. 

Arifin Rp 75 Juta Sahupi Rp 60 Juta. Anwar Rp 35 Juta dan 

Muhammad Nazarudin Rp 4. 657 Miliar sedangkan PT. Duta 

Graha Indah diuntungkan dari proyek tersebut sekitar Rp 49 Miliar 

(empat puluh sembilan miliar rupiah)  

Perkara tindak pidana korupsi tersebut, dari contoh tindak pidana 

korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada pengadilan 

tindak pidana korupsi, kiranya perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaku 

turut serta dalam tindak pidana korupsi dimana pelaku turut serta tersebut 

dalam penelitian ini lebih kompleks yakni perusahaan atau korporasi. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini 

adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif, 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini mencakup 

terhadap penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum,  

dan perbandingan hukum.
68

   

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder, 

yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-

buku mengenai tindak pidana korupsi dan hukum pidana pada 

umumnya dan khususnya beberapa referensi dari pelaku yang disebut 

sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi yakni sebagai 

objek kajian penelitian tesis ini nantinya. 

Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini dipergunakan 

metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari 

buku-buku-literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, paper serta 

mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan di bahas. Adapun pengumpulan data yakni 

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat 

dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan 

diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perundang-

                                                           
68 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2006, hlm. 5. 
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undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang  

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Nomor   24    Prp    tahun   1960   

tentang   Pengusutan,   Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana 

Korupsi.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang 

mempelajari penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana 

dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari bentuk makalah-makalah 

tentang yang memiliki kaitan dengan yang akan di teliti yakni 

tindak pidana korupsi, buku-buku hukum khususnya ruang lingkup 

hukum pidana.  

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa 

kamus baik itu kamus bahasa Indonessia dan kamus hukum.
69

 

C. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, di seleksi, diklasifikasi dan di susun, 

dalam bentuk naratif dan data yang dimanfaatkan dalam menjawab 

                                                           
69 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 33. 
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permasalahan diolah dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis 

dengan penguraian deskriptis analitis, yaitu dengan melakukan antara 

lain:  

a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan 

hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan 

interpretasi terhadap bahan hukum tersebut. 

b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang 

sejenis atau berkaitan, kategori-kategori dalam  penelitian ini 

adalah terhadap tindak pidana korupsi secara umum dan khususnya 

pelaku turut serta “orang perseorangan dan korporasi” dalam 

tindak pidana korupsi. 

c. Menemukan hubungan di antara pelbagai kategori atau peraturan 

yang kemudian diolah. Menjelaskan dan menguraikan hubungan di 

antara pelbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, 

kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga 

mengungkapkan hasil yang diharapkan dalam kesimpulan atas 

permasalahan.
70

 

 

D. Kerangka Pikir 

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini antara lain 

adalah:  

1. Teori Pertanggungjawaban pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 

secara yuridis, dapat diartikan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan. 

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum tertulis yang 

                                                           
70Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta, 2006. hlm. 
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di dalamnya bersifat mengatur, apa yang boleh maupun tidak boleh 

dilakukan oleh seseorang. 

Perbuatan yang dilarang tentunya memiliki sanksi kepada siapa 

saja yang melanggar aturan tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena 

itu, perbuatan yang dilarang tersebut harus dihindari. Sehingga 

larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus 

dipatuhi oleh setiap seseorang wajib dicantumkan dalam undang-

undang atau peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah.
71

 

Tindak pidana adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan 

oleh seseorang yang terlebih dahulu telah dirumuskan dalam suatu 

peraturan undang-undang terhadap perbuatan mana yang dinyatakan 

sebagai perbuatan yang jahat dan bertentangan dengan norma-norma 

yang patut di ancam dengan suatu pidana, dimana perbuatan tersebut 

dilakukan berdasarkan suatu kesalahan. Oleh karena itu, perbuatan 

yang diancam suatu pidana atas suatu kesalahan maka setiap orang 

dapat dimintakan pertanggungjawabkan perbuatan yang salah itu 

dengan suatu pidana.
72

 

Dipidananya seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu 

harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan yaitu perbuatan yang 

bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan 

perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

sendi kesalahan. Sifat melawan hukum merupakan unsur yang penting 

dalam menentukan kesalahan dalam tindak pidana, sebagaimana 

menurut Vos, menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya 

                                                           
71Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hlm. 7.  
72Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22. 
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perbuatan tidaklah mungkin dipikirkan adanya kesalahan namun 

sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak mungkin ada 

tanpa adanya sebuah kesalahan.  

Moeljatno  menyatakan  orang  tidak  mungkin  

dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan 

perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak 

selalu dapat di pidana.
73

 Dikaitkan dengan tidak dapatnya dimintakan 

pertanggungjawaban terhadap pembuat maupun pihak yang turut serta 

dalam tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh penjabat atau subjek hukum yang tidak mungkin dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya lagi seperti sakit keras yang tidak 

mungkin disembuhkan lagi atau secara sederhana dapat dipahami 

sebagai “alasan-alasan pembelaan”. 

Peniadaan pidana dalam konteks civil law system, berarti alasan-

alasan penghapus pidana harus dibuktikan ketiadaannya dari 

perbuatan yang dapat berupa alasan pembenar atau dapat pula berupa 

alasan pemaaf. Hal ini dibenarkan dalam KUHP, alasan tersebut dapat 

digunakan, kepada pelaku tindak pidana baik alasan pembenar,
74

 dan 

atau alasan pemaaf.
75

 Hal ini merupakan hak yang diberikan oleh 

KUHP kepada terdakwa yang dapat digunakan oleh terdakwa. Hal ini 

tentunya bukan sebuah halangan bagi aparatur penegak hukum 

                                                           
73Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Cet ke VII, Ghalia Indonesia, 

Yogyakarta, 1994, hlm. 135. 
74Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa kesalahan Menuju kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”Tinjauan kritis Terhadap 

Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 25. 
75Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini terdapat dalam pasal-pasal Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana antara lain Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Pasal 

50 dan Pasal 51 KUHPidana. Pertanggungjawaban sekalipun dalam Pasal 183 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 
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menjadi persoalan jika terdakwa mengajukan mengajukan pembelaan 

atas dasar adanya alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum 

tindak pidana yakni alasan-alasan pemaaf sebagaimana dalam KUHP. 

Kemampuan bertanggungjawab yang terdapat dalam hukum 

pidana materil merumuskan tentang keadaan-keadaan mengenai 

bilamana seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak di 

pidana. Kemampuan bertanggungjawab tidak terlepas dari ketentuan 

yang diatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan 

tanggungjawab tersebut, dalam KUHP tidak disebutkan artinya secara 

jelas dan terang terhadap kemampuan bertanggungjawab, menurut 

undang-undang kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan 

unsur namun undang-undang merumuskan perihal kebalikan atau 

secara negatif.
76

.  

Kemampuan bertanggung jawab dikaitkan terhadap subjek hukum 

pidana dalam UUPTPK, dilakukan oleh orang yang memiliki 

kualifikasi tertentu baik orang perseorangan dan korporasi baik yang 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban 

orang perseorangan tentunya tidak menimbulkan persoalan sepanjang 

pelakunya tidak memiliki alasan-alasan pembenar maupun alasan 

pemaaf.  

Apabila pertanggungjawaban ditunjukkan kepada suatu korporasi, 

sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi tentunya hal ini 

menjadi perdebatan yang serius terhadap pertanggungjawaban suatu 

korporasi dalam tindak pidana. Mengenai persoalan tersebut, hingga 

saat ini permasalahan mengenai apakah korporasi dapat dimintakan 

pertanggungjawaban, masih di perdebatkan oleh para ahli terhadap 

                                                           
76Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana “stelsel Pidana, Tindak Pidana, 

Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm. 142. 
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mampunya suatu korporasi, jika korporasi tersebut dimintakan 

pertanggungjawabannya.  

Pertanggungjawaban tersebut, secara sederhana dapat di lihat 

dalam 2 (dua) bentuk kualifikasi yakni kualifikasi perbuatan dan 

kualifikasi terhadap ancaman pidana yang timbul dari sebuah tindakan 

atau perbuatan yang salah terhadap suatu ancaman pidana yang 

dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan. 

Tentunya kualifikasi perbuatan di lihat dari peran serta dari 

pelaku tindak pidana sebagai mana penyertaan dalam tindak pidana 

salah satunya turut serta melakukan (made plagen) dimana orangnya 

disebut pembuat peserta, dengan pelaku materil (dader) pada 

umumnya ancaman dari masing-masing pelaku dalam suatu tindak 

pidana di hukum dengan ancaman pidana yang tidak berbeda terhadap 

pelaku pidana yang telah selesai dilakukan. 

Kualifikasi perbuatan dari tindak pidana memiliki konsekwensi 

dari pandangan bahwa kesalahan merupakan elemen subjektif dari 

strafbaar feit, maka kesalahan itu mengandung segi psikologi dan segi 

yuridis. Segi psikologis merupakan dasar bagi segi yuridis, dimana 

segi yang pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan 

yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk 

di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. 

Dasar kesalahan yang harus di cari dalam phisikis orang yang 

melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana 

hubungan batinnya itu dengan apa yang telah di perbuat.
77

 Sehingga 

dalam memutuskan berat ringannya bagi para pelaku dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatan tentunya tidaklah sama antara 

                                                           
77Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm.138. 
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orang perseorangan dengan korporasi sebagai pelaku penyertaan 

dalam tindak pidana korupsi. 

Menurut Sudarto, di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila 

orang itu telah melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum.
78

 Unsur kesalahan merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting di samping sifat melawan hukum 

dari tindak pidana kesalahan merupakan unsur utama dari tindak 

pidana. Hal ini menyangkut ketentuan KUHP yang menyebutkan tidak 

suatu pidana pun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kecuali 

telah diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (actus non facit reum nisi mens sir rea). 

Pertanggungjawabaan pidana dalam peraktiknya memiliki 

hubungan yang sangat erat terhadap asas yang menyebutkan tiada 

pidana tanpa kesalahan sebagai mana ketentuan yang dipergunakan 

dan diperaktekkan di Indonesia dalam hukum pidana materil. Asas 

tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung 

pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak 

dapat di pidana oleh karena ketiadaan aturan/kesalahan dalam 

perbuatannya tersebut.  

Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menentukan bahwa “tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali 

apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 

                                                           
78Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, 

hlm. 85. 
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bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan 

atas dirinya”. 

Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, 

yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.
79

 Asas kesalahan 

terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat di 

pidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan ada 

sikap batin jahat/tercela (mens rea). Actus reus perbuatan lahiriya 

yang di larang tidak hanya merujuk pada suatu perbuatan dalam arti 

yang biasa tetapi mengandung arti yang luas yaitu perbuatan dari si 

terdakwa berupa hasil atau akibat dari perbuatannya.  

Menurut L. B Curzon, J.C.  Smith dan Brian Hogan, mens rea 

tetap ada sekalipun seseorang berbuat secara jujur dengan itikad baik 

ataupun dengan kesadaran jiwa yang bersih serta meyakini bahwa 

perbuatanya sesuai dengan moral dan benar menurut hukum sikap 

batin yang termasuk mens rea dapat berupa kesengajaan, 

kesemberonoan, dan kealpaan atau kurang hati-hati.
80

 mens rea  dapat 

diartikan suatu yang berasal dari niat pelaku sebenarnya yang ada 

dalam diri si pelaku, hal ini  sudah diketahui sejak pelaku melakukan 

perbuatan yang secara sadar atau tidak yang ia mengetahui perbuatan 

tersebut telah di larang orang undang-undang.  

2. Teori Strick Liability, Vicarious Liability, Identifikasi dan Teori 

Pelaku Fungsional 

Perbuatan yang memiliki kesalahan dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan merupakan syarat 

terpenting selain unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, 

                                                           
79Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 105. 
80Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1990, hlm 27. 
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dengan kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini dalam hal 

pembuktian perbuatan suatu subjek hukum terkadang tidak lagi 

mengedepankan unsur kesalahan dari perbuatan namun akibat dari 

perbuatan tersebut.  

Perkembangan ilmu hukum melalui teori-teori hukum pidana, 

sebagai reaksi terhadap perkembangan tindak pidana, dimana subjek 

hukum pidana tidak hanya orang perseorangan namun suatu korporasi 

baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sehingga 

untuk menyesuaikan aturan hukum dalam hal pertanggungjawaban 

pidana tidak tertutup kemungkinan dimintakan kepada 

korporasi/badan hukum sesuai dengan ajaran hukum pidana strict 

liability, vicarious liability crime, teori identifikasi dan kepelakuan 

fungsional. 

Menurut Jan Remalink, tindak pidana dapat dilakukan oleh 

perorangan maupun oleh korporasi, jika suatu tindak pidana dilakukan 

oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana 

maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan, yang 

memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan subjek orang 

perseorangan, sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan 

sanksi pidana bagi koperasi itu sendiri atau mereka yang secara faktual 

memberikan perintah.
81

 Penuntutan tersebut berupa sanksi baik sanksi 

pidana dan sanksi tindakan “double Track System”
.82  

Pelaku baik sendiri maupun bersama yang secara faktual 

memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang di maksud 

                                                           
81 Jan Remmelink, Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari 

KUH Pidana Belanda dan Pada KUHPidana Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2003, hlm. 102. 
82 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar double Track 

System dan Implementasinya”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 28. 
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termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak 

pidana di maksud, dan koorporasi atau mereka yang disebut bersama-

sama secara tenggang renteng. 

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apakah 

korporasi tersebut dapat dimintakan tanggungjawabnya namun 

tentunya diperlukannya pembahasan yang lebih lanjut mengenai 

bentuk pertanggungjawaban dan bentuk sanksi yang dapat diberikan 

oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penggunaan Teori Strict 

Liabiliy dan Vicarius Liabilty dalam peraktiknya di beberapa negara 

selalu memunculkan perdebatan pro dan kontra.  Penegakan hukum di 

negara common law, seperti Inggris yang menolak dipergunakannya 

kedua ajaran tersebut terhadap pertanggungjawaban korporasi. 

Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi dikarenakan 

kuatnya pengaruh teori fiksi dan masih dominanya asas universitas 

delinguere non potest yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak 

dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak 

negara. 

Alasan mereka yang menentang korporasi dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana mendasari pemikirannya pada ketiadaan 

korporasi memiliki kalbu (mens rea) sendiri dan oleh karena itu tindak 

mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang dipersyaratkan untuk 

dapat dipersalahkan secara pidana. Hal ini benar-benar bersifat semu 

apabila memperlakukan korporasi seolah memiliki kalbu untuk 

dipersalahkan secara pidana, disamping itu, mustahil dapat 

memenjarakan korporasi dengan tujuan pencegahan, penghukuman, 

dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi pidana.
83

 

                                                           
83 Hasbullah F.Sjawie, Op. Cit., hlm. 271. 
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Sedangkan yang pro atas pengenaan pertanggungjawaban pidana 

korporasi berpendirian bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi, 

korporasi benar-benar ada dan eksis di tengah-tengah masyarakat dan 

mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain 

dalam masyarakat seperti halnya natural person. Karenanya, dengan 

membebani pertanggungjawaban pidana bagi korporasi atas tindak 

pidana yang dibuatnya adalah sejalan dengan siapapun mempunyai 

kedudukan yang sama di hadapan hukum (principle of equality before 

the law). 

Seiring berjalannya waktu di beberapa negara yang semula tidak 

memberlakukan korporasi dapat dijatuhkan pidana, walaupun hingga 

saat ini masih juga terdapat pertentangannya dari segi pemidanaannya 

sebagai contoh di Inggris, pengadilan telah mengambil jalan dengan 

menerapkan ajaran teori organ, yang menyamakan badan hukum itu 

selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang selah satu organnya 

adalah pusat pikiran atau otak.
84

 Yang dalam hukum pidana dikenal 

dengan teori identifikasi, yang mana dalam teori ini korporasi bisa 

melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang 

sangat berhubungan erat dengan korporasi.
85

  

Teori pelaku fungsional menurut merupakan bentuk hukum 

positif yang mengedepankan bahwasanya segala sesuatu mengenai 

siap yang dapat dimintakan pertanggungjawabanya terlebih dahulu 

diundangkan, karena teori kepelakuan fungsional diterapkan oleh 

hakim melalui kepentingan hukum yang manakah yang di lindungi 

pembentuk undang-undang, hal ini berhubungan dengan tindak pidana 

yang di ancam pidana oleh pembentuk undang-undang. UUPTPK 

                                                           
84 Hasbullah F.Sjawie, Ibid, hlm. 307. 
85 Hasbullah F Sjawie, Ibid, hlm. 308 
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sebenarnya telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana 

korporasi, sehingga penegakan memerlukan suatu kajian yang lebih 

konperhensip dari aparatur penegak hukum. 

Penerapakan teori identifikasi dan teori pelaku fungsional  

merupakan teori  untuk menentukan  tindak pidana korporasi, 

penegakan hukum pidana di Inggris lebih soft atau tidak ekstrim 

dengan menyamaratakan atau batasan dari orang-orang yang dapat 

dikatakan sebagai atau dapat mewakili suatu korporasi, jika 

dibandingkan dengan strict liability dan  vicarious liability dengan 

penerapannya di Amerika.  
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BAB  IV 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI 

 PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  

 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Turut 

Serta dalam Tindak Pidana Korupsi 

 

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa 

sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dengan demikian 

pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana. 

Pertanggungjawaban ditunjukkan terhadap setiap orang yang melakukan 

tindak pidana atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengan suatu 

peristiwa pidana. 

Subjek hukum (subjectum juris) lazimnya dalam hukum adalah 

manusia, tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena 

masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut 

hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban termasuk yang dinamakan 

badan hukum.
86

 Subjek hukum dalam KUHP hanya mengenal orang 

sebagai subjek hukum sedangkan yang berhubungan dengan badan 

hukum/korporasi sebagai subjek hukum, hanya ditemukan dalam 

perundang-undangan khusus di luar KUHP yang lebih khusus 

mengaturnya. 

Perundang-undangan khusus di luar KUHP yang memasukkan 

korporasi sebagai subjek hukum salah satunya adalah UUPTPK. Pasal 1 

Angka (3) UUPTPK memberikan siapa saja yang termasuk dalam subjek 

hukum selain orang perorangan juga korporasi yang merupakan 

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 

                                                           
86 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4-5. 
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badan hukum maupun bukan badan hukum yang dipersamakan dengan 

setiap orang adalah orang perorangan dan termasuk korporasi.  

Subjek tindak pidana sebagaimana telah sebutkan dalam UUPTPK 

secara jelas menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum dari 

tindak pidana korupsi. Unsur pelaku UUPTPK ditunjukan dengan kata 

“barang siapa”. Kata ini menunjukan bahwa ketentuan pidana dalam 

UUPTPK ini berlaku bagi setiap orang tidak tertutup kepada badan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam hal ini korporasi. 

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perluasan makna 

dari subjek hukum dalam hukum pidana. Setiap orang termasuk 

korporasi, ciri yang melekat pada tindak pidana korporasi dalam tindak 

pidana korupsi yakni perbuatan tindak pidana bukan dilakukan oleh 

korporasi tetapi oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. 

Korporasi tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik tetapi 

bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam 

ruang lingkup dan kewenangan korporasi. 

Mengaitkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana, tentunya selalu terbuka dalam bentuk delik penyertaan atau 

perluasan delik (tatbestandausdehnungsgrud) yang terdapat dalam Pasal 

55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP, mengenai golongan yang 

disebut dengan madedader (disebut para peserta atau para pembuat), di 

pidananya sebagai pembuat tindak pidana yakni mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.  

Chairul Huda, menyebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat di pidana, dalam hal 

ini kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak 
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pidana tersebut.
87

 penyertaan ini yakni pelaku turut serta yang dibuat 

untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan 

pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu 

sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun 

mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua 

anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas 

dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah 

tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.
88

 

Korporasi sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi, 

hal ini disebabkan adanya kerjasama yang di insyafi dan pelaksanaan 

tindak pidana secara bersama sama atau pelaksanaan tindak pidana secara 

bersama-sama mengandung pengertian bahwa seseorang made plager 

tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik, 

perbuatan pelaksana delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku 

turut serta.
89

 Ajaran tentang penyertaan sebagai strafousdehnungsgrund, 

yaitu ketentuan tentang penyertaan merupakan dasar perluasan 

pemidanaan yang menurut Van Bemmelen, oleh penyertaan pada 

melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, maka keberlakuan 

ketentuan-ketentuan pidana di perluas sebab orang-orang yang tidak 

memenuhi seluruh isi delik dapat juga dipidana.
90

 

Hubungan antara kedua pelaku tindak pidana yakni orang 

perseorangan dengan korporasi, perbuatan masing-masing dari mereka 

berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang 

                                                           
87 Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 99. 
88Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 69. 
89Jan Remmeling, Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari 

KUH Pidana Belanda dan Pada KUHPidana Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2003, hlm. 315.  
90 A.Z Abidn Farid dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Terwujutan Delik dan 

Hukum Panitensier, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 
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ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap 

peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada 

masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa 

eratnya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang 

lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak 

pidana.  

Terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan atas hubungan 

antara satu dengan yang lainya tersebut. Maka untuk menjerat suatu 

korporasi untuk penuntutan pertanggungjawaban pidana merupakan 

bentuk penyertaan berupa pelaku turut serta bagi korporasi. Hal ini 

didasarkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana yang 

dalam melakukan perbuatan tindak pidana didasarkan apa yang dilakukan 

oleh orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama suatu korporasi. 

Sehingga karakteristiknya tidaklah sama dengan orang atau perseorangan. 

Namun dari keduanya memiliki hubungan yang erat terhadap selesainya 

tindak pidana tersebut.  

Mengingat korporasi merupakan suatu badan yang tidak mungkin 

dijadikan sebagai orang yang berbuat dalam tindak pidana namun dapat 

sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana yang terlibat atau 

dilibatkan dalam sebuah tindak pidana. Peranan korporasi dalam suatu 

tindak pidana tidaklah mungkin sebagai pelaku materil dari suatu tindak 

pidana. 

Konteks tentang suatu korporasi kapan melakukan delik penyertaan 

haruslah di lihat dari konteks kasus secara menyeluruh yakni suatu 

peristiwa di mana peranan korporasi tersebut mengambil peran dari suatu 

peristiwa pidana. Contoh suatu korporasi mengambil peran suatu tindak 

pidana dapat di lihat melalui putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/ 

2014/PN/Jkt.Pst. Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias 
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Wawan, meminta salah seorang stafnya yang berkerja dengan terdakwa 

pada PT. Bali Pasifik, Tbk. Yang bernama Ahmad Farid Asyari yang 

bekerja sebagai kepala bagian keuangan dari PT. Bali Pasifik, Tbk. Yang 

di ambil dari kas perusahaan sebesar         Rp. 1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). yang di ambil oleh karyawannya yang digunakan untuk 

membayar sisa uang suap pemenangan pasangan calon pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak. 

Putusan perkara nomor 69/Pid.Sus/TPK /2011/PN-Jkt.Pst, PT. Duta 

Graha Indah Tbk. dalam kasus pembangunan wisma atlet, dengan 

memberikan suap kepada pemangku jabatan seperti beberapa anggota 

dewan perwakilan rakyat dan menteri pemuda dan olah raga, yang 

bertujuan untuk mendapatkan proyek multi dana dalam pembangunan 

sarana dan prasarana bagi atlet. Pihak yang terlibat antara lain Wafid 

Muharam, Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing PT. Anak 

Negeri, anak perusahaan Permai Grup Milik Nazaruddin Purwadi 

Direktur Utama PT Duta Graha Indah dan Muhammad El Idris Manager 

Marketing PT. Duta Graha Indah. Masing-masing pihak mendapatkan 

yang antara lain Musni Wijaya mendapatkan fee Rp 80 Juta, K.M. 

Amirudin Rp. 150 Juta, Irhamni Rp. 40 Juta, Amir faisol  Rp. 30 Juta, 

Fazadi Aldanie Rp. 20 Juta, M. Arifin, Rp. 75 Juta Sahupi,      Rp. 60 

Juta. Anwar, Rp. 35 Juta dan M. Nazarudin Rp. 4.657 Miliar sedangkan 

PT. Duta Graha Indah diuntungkan dari proyek tersebut sekitar   Rp. 49 

Miliar (empat puluh sembilan miliar rupiah). 

Kedua contoh kasus tersebut memperlihatkan kapan suatu korporasi 

dikatakan melakukan peristiwa pidana, haruslah di lihat dari keseluruhan 

peristiwa dimana tindakan mengambil uang dari kas perusahaan PT. Bali 

Pasifik, Tbk.  untuk membayar sisa uang suap yang dilakukan oleh salah 

satu karyawanya dan penyuapan yang dilakukan oleh PT. Duta Graha 
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Indah anak perusahaan Permai Grup. Memberikan uang suap untuk 

mempelancar proses pemenangan tender, adalah suatu perbuatan yang 

bukan merupakan tujuan dari perusahaan didirikan atau lebih kongkritnya 

tujuan didirikannya perusahaan dapat di lihat dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga perusahaan. 

Perbuatan yang bukan merupakan tujuan perusahaan dapat 

dikatakan perbuatan yang telah menyimpang dan merupakan perbuatan 

yang telah bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UUPTPK. 

Korporasi di lihat dari argumentasi bahwasannya suatu korporasi 

memungkinkan menjadi pelaku tindak pidana (plager) yaitu hubunganya 

dengan penyertaan yang umum, (non-vicarious liability crimes) dimana 

pelaku materil dari perbuatan tindak pidananya adalah pimpinan 

korporasi yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan 

dalam korporasi.  

Sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai 

pembuat tindak pidana. Hubungan penyertaan (vicarious liability crimes), 

pelaku materilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksanan atau 

pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenanganya dan atas nama 

korporasi.
91

 Remmelink mengatakan bahwa pengetahuan bersama dari 

sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan 

hukum.  

D. Schaffmeister berpendapat bahwa menentukan kesengajaan 

korporasi adalah harus diselesaikan dengan kontruksi 

pertanggungjawaban yakni kesengajaan dari perseorangan yang bertindak 

atas nama perserikatan/badan usaha dimana dapat menimbulkan 

kesengajaan dari badan hukum tersebut.
92

 Pertanggungjawaban korporasi 

                                                           
91 Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 99-100. 
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di lihat dari kasus tersebut, apa yang telah dilakukan direksi atau 

pegawainya, maka harus di penuhi Actus reus: perbuatan dilakukan harus 

di dalam lingkup kekuasaanya. Dengan kata lain, perbuatan dalam 

menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan 

korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai (mens 

rea) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau 

mentalnya.
93

 

Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu orang yang mengerakan 

suatu korporasi sebagai actus reus perusahan tersebut sehingga 

kemampuan bertanggungjawab bagi korporasi, tidak mungkin korporasi 

sebagai badan hukum sebagai pelaku materil dari tindak pidana dan 

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (mens rea) yakni oleh 

orang-orang yang menggerakan perusahan tersebut. dan atau perbuatan 

tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya. Oleh 

karena itu suatu korporasi tidak mungkin sebagai pelaku materil hanya 

dapat dilibatkan kepada pelaku turut serta dalam suatu tindak pidana. 

Konsep eksepsional pertanggungjawaban pidana dalam bukunya 

Chairul Huda, menyebutkan hanya dapat terjadi jika terdapat dua keadaan 

dimana suatu korporasi dianggap melakukan perbuatan pidana yang 

antara lain: Pertama apabila terdapat pendelegasian dengan demikian 

pemilik, pengurus atau orang pemberi perintah bertanggung jawab atas 

perbuatan bawahan yang bekerja untuknya atau sebatas pada 

perintahnya.
94

 Sebagaimana Leigh mengatakan tindak pidana yang 

dilakukan oleh bawahan pada intinya menjadi tanggungjawab atasannya, 

dalam hal tindak pidana korporasi maka pertanggungjawaban dapat 

                                                           
93 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm. 257. 
94Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 43. 
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terjadi baik terhadap individunya (pemilik, pengurus atas pemberi 

perintah) maupun terhadap korporasi itu sendiri.
95

 

Kedua pendapat yang dikemukakan tersebut dapat memberikan 

pemahaman bahwasanya pendelegasian dari pemilik sebagai owner 

pemegang saham terhadap suatu korporasi yang menggunakan badan 

hukum tersebut untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan 

korporasi maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

Pertantanggungjawaban pidana yang dilakukan badan hukum dalam 

hal ini korporasi, di lihat dari dua unsur pertanggungjawaban yakni 

subjek (orang perseorangan dan atau korporasi) dari tindak pidana yang 

dilakukan memiliki unsur kesalahan (dilakukan oleh orang-orang yang 

berbuat untuk dan atas nama korporasi) merupakan hal terpenting untuk 

dapatnya perbuatan tersebut di pertanggungjawabkan dan sifat melawan 

hukum tersebut terpenuhi adanya suatu yang bertentangan dengan 

undang-undang maupun pertentangan dengan norma-norma yang ada di 

masyarakat sehingga, perbuatan melawan hukum tersebut pantas di minta 

pertanggungjawabannya (umum, khusus dan formil maupun materil
96

) 

dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPTPK.  

Perbuatan korporasi yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga dari korporasi atau tujuan didirikannya korporasi.  

dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai subjek dari tindak pidana 

dan unsur kesalahan yang timbul dari perbuatan orang-orang yang 

                                                           
95 Chairul Huda, Ibid  hlm. 44 
96Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat di pidana 

suatu perbuatan, setiap tindakan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur 

melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata 

“melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik, sifat melawan hukum 

merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya  suatu perbuatan. Sifat 

melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. 

Sedangkan sifat melawan hukum materil di maknai sebagai bertentangan 

dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. (lihat, Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 61.) 
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bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi, perbuatan tersebut 

memperlihatkan yang dilakukan oleh pengurus dari perusahaan tersebut 

yang telah melahirkan perbuatan melawan hukum (straafbaar feit) telah 

terpenuhi. 

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi 

sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, dalam , dapat di 

pidana”. Pasal 2 ayat (1) juga tidak menjelaskan bagaimana penjatuhan 

pidana korporasi, menjelaskan maksud “secara melawan hukum” itu 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni 

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena 

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial 

dalam masyarakat maka perbuatan  tersebut dapat dipidana. 

Pertanggungjawaban korporasi dalam UUPTPK melalui rumusan 

Pasal 2 UUPTPK, memberikan dua unsur syarat dipidananya korporasi 

sebagai pelaku turut serta (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi 

dengan membuktikan unsur kesalahan dari orang-orang yang diberikan 

mandat oleh korporasi untuk dan atas nama suatu korpoasi dan perbuatan 

itu dilakukan secara melawan hukum. 

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatur bahwa dalam ketentuan  kata 

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-

unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Hal ini 

menunjukkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK sebagai delik materil dalam 

fungsinya yang positif yang mensyaratkan timbulnya akibat. 

Kemampuan bertanggungjawab korporasi melalui beberapa ajaran 

atau teori-teori yang berkembang “common law” teori strick liability, 

vicarious liability dan atau teori Identifikasi dan keperlakuan fungsional, 
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merupakan teori yang sangat penting dalam pertanggungjawaban 

korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban dalam strick liabity 

dan vicarious liabity sebagai pandangan yang sangat ekstrim dalam 

memberikan suatu pertanggungjawaban korporasi karena tidak memiliki 

batasan yang jelas, siapa yang dapat dikatakan sebagai orang yang dapat 

mewakili kepentingan dari suatu korporasi tersebut, sehingga perbuatan 

atau tindakan dari orang tersebut merupakan perbuatan korporasi. 

Menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara 

langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi 

dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri sepanjang tindakan yang 

dilakukan terkait dengan korporasi dan dilakukan oleh orang yang 

berkapasitas atau berwenang untuk itu dan diperuntukan untuk 

kepentingan atau keuntungan korporasi. 

Pertanggungjawaban strict liability atau tanggungjawab mutlak 

yang dihubungkan dengan kerusakan yang memiliki, ciri utamanya yakni 

tidak adanya persyaratan tentang kesalahan dengan cukup dibuktikan 

bahwa pelaku telah melakukan actus reus, yaitu perbuatan yang di larang 

oleh ketentuan hukum pidana. Hal ini sama halnya dengan 

pertanggungjawaban dalam konsep vicarious liability. 

Pertanggungjawaban seseorang dalam vicarious liability bukan 

ditujukkan atas kesalahan orang lain tetap terhadap hubungannya dengan 

orang lain tersebut dalam hal mana menurut undang-undang memiliki 

hubungan yang demikian merupakan tindak pidana, jadi konstruksinya 

sama dengan penyertaan yakni pelaku turut serta korporasi yang 

digerakan oleh pemilik korporsasi tersebut. Vicarious liability dapat 

dipandang sebagai bentuk hubungan baru dari penyertaan.
97

 

                                                           
97 Chairul Huda, Ibid., hlm. 47. 
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Barda Nawai Arief, lebih menekankan pertanggungjawaban pidana 

tidak hanya sebatas dari apakah perbuatan tersebut merupakan 

pendelegasian saja, namun dapat dilihat dari perbuatan yang tentunya 

untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut benar-benar terbukti atau 

tidak, tentunya hal ini tergantung terhadap pembuktian dari fakta-fakta 

yang terungkap dalam persidangan apakah korporasi tersebut terbukti 

sebagai bentuk penyertaan dan dapat dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana.  

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika 

pada diri pembuat terdapat kesalahan dengan vicarous liability mendapat 

perkecualian. Apabila diikuti konstruksi pemahaman vicarous liability, 

maka seseorang dipandang bertanggung jawab atas kesalahan orang 

lain.
98

 Perumusan vicarous liability crime dapat mengikuti konstruksi 

penyertaan, dalam vicarous liability antara orang melakukan tindak 

pidana dan orang yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan 

tersebut, mempunyai hubungan tertentu, sehingga bukan suatu keadaan 

yang tanpa hubungan sama sekali dimintakan pertanggungjawaban 

pidana, hal ini timbul karena pelaku bertindak untuknya.  

Konsisten dengan pengertian vicarious liability yaitu bahwa unsur 

perbuatan (delik) yang dilakukan oleh terdakwa ini diabaikan dalam arti 

tidak diperlukan. Berbeda teori Identifikasi yang dianggap lebih 

memberikan kepastian dalam melakukan pendekatan terhadap 

pertanggungjawaban korporasi dimana dalam teori ini sama dengan 

penerapan teori organ yang menyamakan badan hukum itu selayaknya 

manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pusat 

                                                           
98 Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 45. 
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pikiran atau otak yang dalam hukum pidana dikenal dengan teori 

Identifikasi.
99

 

Mens rea dalam suatu korporasi tersebut terletak dari directing mind 

and will dari suatu korporasi, hal mana untuk dapat membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus dapat di identifikasi 

terlebih dahulu bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang 

merupakan directing mind dari korporasi. Sedangkan dalam teori pelaku 

fungsional konsep kepelakuan fungsional (fungsional daderschap).
100

 

Menurut Wolter, Kepelakuan fingsional adalah karya interprestasi 

kehakiman. Hakim menginterpretasi tindak pidana itu sedemikian rupa 

sehingga pemidanaanya memenuhi peryaratan dari masyarakat Ciri khas 

dari keperlakuan fingsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang 

sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan 

fungsional terhadap orang lain. 

Kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam 

mempertanggungwabakan korporasi dalam hukum pidana sebab 

keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dalam 

pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalu perbuatan 

manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-

orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi 

kemampuaan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak 

pidana.
101

 artinya teori fungsional ini di manifestasikan dalam bentuk 

hukum yang tertulis yakni melalui pembentukan undang-undang. 

UUPTPK sebenarnya telah menerapkannya melalui pembentukan 

aturan yang tertulis, Pasal 20 UUPTPK, menyebutkan dalam hal tindak 

pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka 

                                                           
99Hasbullah, F. Sjawie., Op.Cit., hlm. 307-308. 
100Henry Donald Lbn. Toruan ,Op.Cit, hlm  410 
101 Henry Donald Lbn. Toruan ,Ibid,  hlm 411 
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tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau 

pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 

lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama dan 

dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

Ketentuan Pasal 20 UUPTPK, Pada dasarnya merupakan 

konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional, sebagai 

basis teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi. Teori identifikasi 

tercermin dalam frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan 

hubungan lain”, sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam 

frase “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 

bersama-sama”. 

Secara teoritis penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana 

korupsi telah memasukkan perkembangan teori-teori pertanggungjawaban 

pidana bagi korporasi, hal ini tidak hanya ketentuan yang mengatur secara 

khusus seperti UUPTPK, hal ini terlihat dalam rancangan KUHP tahun 

2013, dimana pokok pikiran yang ada dalam rancangan KUHP, yakni 

adanya moderenisasi hukum pidana dengan mengatur korporasi sebagai 

subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak 

pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
102

 Oleh karena 

itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana wajib diperlakukan sebagai 

subjek hukum, dan kepada subjek hukum tentu bisa dimintakan 

                                                           
102 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak 

Pidana Korupsi, Prenada  Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 103. 
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pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana, 

sepanjang tuntutan pidananya dapat dibuktikan dalam persidangan.  

Permasalahan yang sangat perlu mengenai pertanggungjawaban 

pidana korporasi terletak pada ketidak selarasanya aturan hukum KUHP 

dengan aturan yang berlaku khusus, yakni UUPTPK terhadap subjek 

hukum pidana yang masih mengenal orang perseorangan sebagai subjek 

hukum pidana. sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dalam 

penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku turut 

serta dalam tindak pidana korupsi. 

Pemberlakukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam 

tindak pidana penyertaan (pelaku turut serta) nantinya memberikan 

tanggungjawab kepada korporasi sebagai pelaku turut serta. Sehingga 

kedepannya walaupun pertanggungjawaban korporasi ini memerlukan 

aturan-aturan pelaksana lainya dalam hal bagaimana denda dapat 

diterapkan, bagaimana prosedurnya jika korporasi tersebut di hukum 

pencabutan izin dan lain sebagainya. Oleh karena itu kekosongan hukum 

saat ini dapat diatasi dengan menerapkan korporasi sebagai pelaku turut 

serta dalam tindak pidana korupsi sehingga korporasi dapat diberikan 

pertanggungjawabannya dan sanksi pidana terhadap korporasi yang telah 

dibuktikan keterlibataanya melalui proses persidangan. Sampai adanya 

aturan yang tegas mengaturnya. 

 

B. Penerapan Sanksi Kepada Korporasi Sebagai Pelaku Turut 

Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi 

 

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 

perbuatan.
103

 Kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, tetapi 

pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang telah ditentukan oleh 

                                                           
103 Sholehuddin, Op.Cit., hlm. 32. 
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undang-undang.
104

 Artinya bahwa setiap perbuatan yang memiliki 

kesalahan yang memiliki sanksi hukumnya haruslah lebih memiliki 

penyesuaian bentuk dari suatu sanksi, kepada siapa dijatuhkan dan apa 

bentuk dari perbuatan tersebut.  

Pemidanaan bukan saja hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum 

tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum.
105

 Artinya 

sanksi haruslah terlebih dahulu ada dan ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. Nicola Lacey, berpendapat bahwa pidana adalah 

sanksi yang di jatuhkan oleh negara tentang apa yang secara umum 

dipandang sebagai akibat-akibat yang melanggar hukum, sebagai respons 

atas pelanggaran tersebut, sebagai bagian dari penegakan hukum dan 

respons tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk menyediakan 

kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pelaku.
 106 

Sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya 

menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

sanksi dan pemidanaan.
107

 Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana 

dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).
108

 

Barda Nawawi Arif yang disebut sebagai “pendekatan kebijakan” antara 

politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya 

penanggulangan secara penal (repressive) dengan pendekatan non-penal 

(preventif).
109

  

Keberagaman penerapan sanksi pemidanaan dipengaruhi 

perkembangan kriminalitas yang setiap tahunnya semakin meningkat dan 

                                                           
104 Chairul Huda, Ibid, hlm 146. 
105 Chairul Huda, Loc. Cit. 
106 Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 233. 
107 Sholehuddin, Op.Cit., hlm. 55. 
108 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia “dari Retribusi ke 

Reformasi” Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.1. 
109 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, 1981, hlm. 21. 
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berbagai bentuk kejahatan yang lebih canggih, Menurut Barda Nawai 

Arief  strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi 

baru harus memperhatikan hakikat permasalahanya apabila hakikat 

permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum 

perekonomian dan perdagangan, maka diutamakan  menggunakan sanksi 

tindakan atau dipidana denda. 

Model lainya adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk 

orang dan korporasi, perlu dicari kreteria tetang dasar atau alasan 

pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau 

katagori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk 

korporasi atau badan hukum, yang dapat dilihat dari definisi korporasi, 

manfaat pemidanaan untuk korporasi kapan seharusnya sanksi pidana 

diarahkan pada korporasi.
110

 

Stesel pidana dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10 KUHP yang 

mengatur 2 (dua) bentuk jenis sanksi bagi subjek hukum orang 

perseorangan dan korporasi/badan hukum yakni, pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok yang memungkinkan dijatuhi kepada 

korporasi hanya pidana denda. Adapun untuk pidana tambahan, terbatas 

hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan 

hakim. 

Dilihat dari karakteristik korporasi yang tidak mungkin dijatuhkan 

sanksi sebagaimana manusia, maka dapat dibedakan bentuk-bentuk sanksi 

pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi   

1. Penjatuhan pidana  

 

Penjatuhan pidana denda kepada korporasi mengingat sanksi 

pidana dengan yang terdapat dalam setasel pidana kota dalam Pasal 10 

                                                           
110 Dwidja Priyatno, Op. Cit. hlm 14 
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KUHP. Sehingga penjatuhan pidana denda terhadap korporasi sangat 

memungkinkan dari pada sanksi-sanksi lainnya.  

Pidana denda kepada korporasi mengenyampingkan beberapa 

alasan-alasan jika korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana pada hal korpoasi itu merupakan fiksi hukum saja, serta dengan 

dijatuhkan suatu korporasi akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar di dalamnya terdapat pemegang saham yang tidak bersalah yang 

harus menanggung akibat pemberian sanksi pidana dan beberapa 

stakeholders lainnya seperti masyarakat, dan para pekerja di dalam 

korporasi dimana ia bekerja. 

Perumusan ancaman pidana denda dalam perundang-undangan 

pidana di luar KUHP seperti halnya UUPTPK dengan menyebutkan 

secara ekplisit jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh 

korporasi, mengandung 2 (dua) kelemahan antara lain adalah: 

a. Perumusan ancaman pidana denda yang demikian menggeneralisir 

semua tindak pidana korporasi, karena tindak pidana korporasi satu 

sama lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda jenis 

tindak pidana dan keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak 

pidana. 

b. Perumusan ancaman pidana denda dengan eksplisit jumlah 

nominal denda yang harus di bayar korporasi sesungguhnya 

memberi peluang bagi korporasi untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang dilarang sebab suatu korporasi telah dapat 

memprediksi berap jumlah denda yang harus di bayar bila 

melakukan tindak pidana tertentu.
111

  

 

Pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi dengan 

memberikan minimal tinggi dari denda yang akan dijatuhkan dengan 

jumlah maximal denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi 

dengan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana korporasi. 
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Pidana tambahan menyangkut perampasan barang-barang dapat 

berupa penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh 

secara melawan hukum, perampasan keuntungan yang diperoleh 

korporasi dari melakukan tindak pidana, diharapkan dapat mencegah 

korporasi untuk melakukan tindak pidana. Penutupan seluruh atau 

sebagian korporasi, sanksi tindakan berupa penutupan korporasi 

merupakan salah satu bentuk sanksi yang ampuh untuk 

menanggulangi kejahatan korporasi. 

2. Penutupan seluruh atau sebahagian korporasi. 

Penutupan seluruh atau sebahagian korporasi Namun perlu juga 

mempertimbangkan terhadap pencabutan hak-hak tertentu dalam 

stasel pidana tersebut. jika pelakunya adalah korporasi dalam situasi 

tertentu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanggulangi 

tindak pidana korporasi. Korporasi sebagai pelaku dalam tindak 

pidana korupsi dan hal tersebut telah dibuktikan dalam suatu badan 

peradilan yang berwenang maka dapat dilakukan sanksi berupa 

tindakan-tindakan lain diluar dari stasel pidana tersebut, Suprapto, 

mengatakan antara lain penutupan seluruhnya atau sebagian 

perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu, pencabutan seluruh atau 

sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari 

pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu dan atau 

penempatan perusahaan di bawah pengampunan selama waktu 

tertentu.
112

 

Sanksi tindakan yang meliputi penempatan perusahaan di bawah 

pengampuan, perempasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana dan penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan. 
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Secara teorits lebih memungkinkan  untuk mengatasi tindak pidana di 

bidang  ekonomi salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi. Hal ini dianggap memadai karena ada unsur kontrol 

eksternal dan ekses pamor perusahaan tertentu di mata publik. Kontrol 

dan image publik terhadap sebuah perusahaan dampaknya jahu lebih 

besar dari penghukuman pidana. keduanya juga mengandung dimensi 

secara penal dan non-penal yakni pengawasan dan pengenaan rasa 

malu.
113

 

Penjatuhan sanksi terhadpa korporasi baik melalui KUHP maupun 

penerapan sanksi di luar KUHP sebenarnya telah dapat diterapkan 

bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana korupsi dimana pelakunya 

adalah korporasi KUHP sendiri dapat diterapkan pidana denda dan 

pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu 

dan pengumuman putusan hakim yang mana telah di akomodir dalam 

KUHP. 

Selain penggunaan aturan sanksi hukum yang terdapat dalam 

KUHP, UUPTPK sebagai tindak pidana khusus melalui pembentuk 

undang-undang Pasal 20 Ayat (7) menyebutkan, pidana pokok yang 

dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda yang 

maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu per tiga). Sedangkan 

pidana tambahannya Penjatuhan pidana bagi korporasi yang 

melakukan tindak pidana antara lain Pasal 18 ayat (1) UUPTPK yakni 

pidana tambahan yang antara lain: 

1. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau yang tidak 

berwujud  atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan 

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, bagitu 

pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 

                                                           
113 Sholehuddin, Op.Cit., hlm. 157. 
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2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi. 

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun. 

4. Pencabutuan seluruh atau sebagain ahak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagaian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

 

Dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana 

korupsi korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan 

penjatuhan pidana tambahan seperti perampasan barang bergerak atau 

tidak bergerak pembayaran ganti kerugian, pencabutan ijin dan 

sebagainya. Namun dalam peraktiknya pidana tambahan ini sangat 

jarang dilakukan atau diterapkan meskipun banyak pihak yang 

menginginkan penjatuhan sanksi pidana pada korporasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan bab pembahasan sebelumnya maka dalam bab 

penutup ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan 

pembahasan dalam penulisan tesis ini yang antara lain adalah :  

A. Simpulan 

1. Subjek tindak pidana dalam UUPTPK menyebutkan bahwa 

korporasi merupakan subjek hukum dari tindak pidana korupsi. 

ciri yang melekat pada tindak pidana korporasi yakni tindak 

pidana bukan dilakukan oleh korporasi tetapi oleh orang yang 

bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi tidak perlu 

selalu melakukan perbuatan itu secara fisik tetapi perbuatan itu 

dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam ruang lingkup dan 

kewenangan korporasi yang dilakukan oleh direksi atau 

pegawainya, di penuhinya Actus reus perbuatan dalam lingkup 

kekuasaanya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja 

sebagai (mens rea) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku 

yang cakap jiwa atau mentalnya. Bentuk delik penyertaan atau 

perluasan delik yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 

KUHP, sebagai turut serta (made plager) dimana pelaku peserta 

(korporasi) tidak diisyaratkan secara tuntas memenuhi semua 

unsur delik.  

2. Penerapan sanksi bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana 

korupsi dapat diterapkan sebagaimana sanksi yang terdapat 

dalam stesel pidana dalam Pasal 10 KUHP, yang memungkinkan 

dapat dijatuhi kepada korporasi adalah pidana denda sebagai 

pidana pokoknya, pidana tambahan, terbatas hanya perampasan 
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barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim serta 

Penutupanseluruh atau sebahagian korporasi Namun perlu juga 

mempertimbangkan terhadap pencabutan hak-hak tertentu 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPTPK. 

 

B. Saran 

1. Kepada Pihak legislatif, untuk dapat dilakukannya 

pensinergisan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap subjek hukum pidana khususnya korporasi 

melalui revisi peraturan perundang-undangan. 

2. Lembaga peradilan untuk dapat menerapkan teori-teori hukum 

pidana yang berkaitan dengan korporasi dalam hal mewujudkan 

rasa keadilan masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana 

korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
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