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Kata pengantar 

 

 Dalam mencermati perjalanan hukum, khususnya hukum bisnis di 

Indonesia, timbulsebuah pertanyaan krusial, sejauh mana hukum slap 

mengakomodasi kebutuhan dunia bisnis sehingga supremasi hukum di satu pihak 

benar-benar dapat ditegakkan dan di lain pihak pelaku bisnis cukup merasa aman 

dan nyaman berada dalam koridor .hukum yang benar. Pelaku bisnis (subjek 

hukum bisnis) senantiasa berinovasi dalam kegiatan bisnis yang semakin luas di 

berbagai bidang, baik dalam berbagai bentuk pengelolaan usaha maupun dengan 

upaya menjalin relasi yang lebih luas. Dalam masyarakat modem, subjek hukum 

yang beraktivitas di bidang perekonomian tidak lagi satu orang atau sebuah 

pribadi, tetapi dalam bentuk korporasi. 

 Dewasa ini dikenal berbagai modus kejahatan nonkonvensional, yakni 

white color crime dengan motif keuntungan financial dan jabatan pemerintahan. 

Perkembangan ini dipicu dengan sanksi yang dirasa lebih ringan dibandingkan 

sanksi pada kejahatan konvensional. Berbagai modus operasi yang bertujuan 

untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, kini banyak dilakukan 

oleh korporasi. Jika dibiarkan berlanjut tanpa penanganan khusus dan sinergis, hal 

ini akan berujung pada kerugian perekonomian negara. 

 Buku Sanksi terhadap Korporasi yang Merugikan Perekunomian Neqara 

ini menguraikan tentang korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai 

sanksi pidana karena merugikan perekonomian negara. Semuanya dibahas dengan 

mendasarkan pada dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini penting 

untuk dibahas karena sanksi yang tidak tepat justru akan merugikan tenaga kerja 

yang menggantungkan nasibnya pada korporasi yang terlibat white color crime. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu 

penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca demi 

perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan 

gambaran mengenai peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang bermasalah. 

Selain itu, semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang hukum. Selamat membaca. 

 

Penulis 



PENGANTAR PENERBIT 

 

 Globalisasi telah membawa kemajuan di berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. Para pengusaha berlomba-

lomba memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia secara bebas, terlebih di era 

MEA scat ini. Namun demikian, era globalisasi juga memicu berkembangnya 

kejahatan yang dilakukan perorangan maupun korporasi yang legal. Permasalahan 

ekonomi yang semakin kompleks dibarengi dengan perkembangan politik yang 

tidak stabil dan banyak tergantung dengan pihak asing, berdampak pada semakin 

besar pula celah hukum karena dianggap belum ada aturan yang mengimbangi 

perkembangan masyarakat. 

Buku Sanksi terhadap Korporasi yang Merugikan Perekonomian Negara ini 

menjawab pertanyaan tentang sanksi apakah yang seharusnya dijatuhkan kepada 

korporasi yang telah merugikan perekonomian negara. Hal ini perlu dipelajari 

mengingat sanksi yang dijatuhkan bisa saja tidak memberikan efek jera bagi para 

pelaku atau stakeholder korporasi tersebut, tetapi justru berdampak pada nasib 

karyawan yang bergantung pada korporasi bersangkutan. Buku ini dapat menjadi 

referensi bagi para mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum, khususnya tentang 

pelanggaran dalam kegiatan bisnis. 

 Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah 

mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami menyadari bahwa dalam 

penerbitan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran dari para pembaca kami harapkan demi perbaikan penerbitan buku 

selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi 

penulis Iainnya untuk ikut berpatisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Salam sukses dan luar biasa. 

 

 

Penerbit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu 

aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. 

Pembangunan hukum ini tidak terlepas dari perkembangan hidup manusia yang 

pada setiap peradaban selalu ada benturan, terutama dalam kaitannya dengan 

proses pemenuhan kebutuhan hidup. Secara kodrati, manusia terlahir sebagai 

homo economicus, yang tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Kegiatan bisnis 

adalah sebuah media manusia untuk menjalani kodratnya ini. Semakin 

berkembang suatu peradaban, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin 

kompleks karena terjadi di setiap lapisan sosial dan di segala bidang kehidupan. 

Relasi antarmanusia pada awalnya terjalin rapi untuk saling melengkapi 

kebutuhan, akan tetapi kehidupan bergerak secara dinamis. Pada suatu saat 

dinamika ini akan mertih ih situasi. Stahilitas kehidupan biasanya dirasakan oleh 

masyarakat yang berkecukupan. Sementara di lain pihak, ketika manusia berada 

pada kondisi ketidakcukupan, ia akan merasa sebagai korban dari manusia 

Iainnya, bahkan ia menjadi individu tega menindas, menipu, menyuap, dan 

memanipulasi sesamanya guna mendapatkan aneka kemudahan hidup. 

Dalam mencermati perjalanan hukum, khususnya hukum bisnis di Indonesia, 

timbul sebuah pertanyaan krusial, sejauh mana hukum siap mengakomodasi 

kebutuhan dunia bisnis sehingga supremasi hukum di satu pihak benar-benar 

dapat ditegakkan dan di lain pihak pelaku bisnis cukup merasa aman dan 

nyaman berada dalam koridor hukum yang benar. Pelaku bisnis (subjek hukum 

bisnis) senantiasa berinovasi dalam kegiatan bisnis yang semakin luas di 

berbagai bidang, baik dalam berbagai bentuk pengelolaan usaha maupun dengan 

upaya menjalin relasi yang lebih luas. 

 Dalam masyarakat modem, subjek hukum yang beraktivitas di bidang 

perekonomian tidak lagi satu orang atau sebuah pribadi, tetapi dalam bentuk 

korporasi. Korporasi adalah kumpulan orangdan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Korporasi dapat saja menjadi model sebuah asosiasi bisnis yang menjembatani 

pemerintah dan masyarakat dalam memajukan perekonomian negara, di mana 



beberapa orang atau kekayaan terhimpun untuk sebuah transaksi bisnis yang 

mantap. 

 Di sisi lain, aktivitas ekonomi kini diawali dengan gencamya korporasi 

dengan berbagai kegiatan ekploitasinya di bidang ekonomi. Kasus Bank Lippo 

dalam dunia investasi telah menjadi kasus yang menimbulkan kontroversi 

didalam masyarakat karena ada dugaan manipulasi laporan pembukuan.  

 Dengan modus operasi yang baru, keberadaan Yayasan Dana Sejahtera 

Mandiri, Program Kemitraan Usaha Nasional, merupakan bentuk kerja sama 

penguasa dan pengusaha yang mendistorsi perekonomian negara. Selain itu, 

dewasa ini dikenal berbagai modus kejahatan nonkonvensional, yakni white 

color crime dengan motif keuntungan finansial dan jabatan pemerintahan. 

Perkembangan ini dipicu dengan sanksi yang dirasa lebih ringan dibandingkan 

sanksi pada kejahatan konvensional. 

 Suatu masyarakat akan menjadi tertib (well order) bukan hanya karena 

ketertiban itu merupakan kreasi masyarakat sendiri yang didesain untuk 

mengatur hal-hal yang baik bagi anggota, tetapi secara efektif diaturoleh konsep 

keadilan yang bersifat publik. Etika bisnis menghendaki adanya kejujuran, 

ketertiban dan keadilan. Hal ini selaras dengan konsep ekonomi kerakyatan yang 

sudah lama dikenal di Indonesia. 

 Kegiatan bisnis yang heterogen ini semakin memperbanyak simpul 

pertalian satu sama lain. Hubungan kontraktuil, benturan hak dan kewajiban, 

semakin rumit pula nisi pengaturannya. Transaksi bisnis tidak lagi sesederhana 

sistem barter pada dahulu kala. Era globalisasi memicu berkembangnya 

kejahatan yang dilakukan perorangan maupun korporasi yang legal. Sebagai 

contoh, Masyarakat Uni Eropa telah mengesahkan Civil Law Convention on 

Corruption tahun 1999, disusul Convention Against Corruption tahun 2003 di 

bawah payung PBB. Perkembangan ini berpengaruh pada perkembangan hukum 

nasional. Semakin kompleks permasalahan ekonomi dibarengi dengan 

perkembangan politik yang tidak stabil dan banyak tergantung dengan pihak 

acing, berdampak pada semakin besar pula celah hukum karena dianggap belum 

ada aturan yang mengimbangi perkembangan masyarakat. 

 Berbagai modus operasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri 



atau kelompok tertentu, kini banyak dilakukan oleh korporasi. Misalnya, 

penyimpangan keuangan, upaya memperpendek jalur birokrasi dengan cara yang 

tidak layak, upaya mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi dengan orientasi menguntungkan pihak tertentu, 

monopoli pasar dan persaingan tidak sehat, diabaikannya prinsip Good 

Corporate Goveance, tidak adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, 

serta terabaikannya nilai-nilai !uhur ekonomi Pancasila. Jika dibiarkan berlanjut 

tanpa penanganan khusus dan sinergis, hal ini akan berujung pada kerugian 

perekonomian negara. Negara dalam hal ini adalah masyarakat dengan segala 

aspek kehidupannya. 

 Dalam hal ekonomi dan bisnis, suatu tren gejala sosial yang patologis di 

masyarakat dewasa ini adalah korupsi. Korupsi terkait masalah yang sedemikian 

kompleks, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta 

budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan, kesenjangan ekonomi, 

masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur 

administrasi (termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan) dan pelayanan 

publik. 

 Memiliki tren budaya korupsi yang kini merebak ke arah patologis, ada 

kesan bahwa sanksi pidana dibutuhkan sebagai alat yang mencerminkan 

keadilan dan kepastian hukum diharapkan juga dapat memberikan kemanfaatan 

bagi perkembangan perekonomian negara. Aktivitas korupsi yang mengganggu 

efektivitas program pemerintah ini semestinya diakhiri dengan mengambil 

Iangkah yang tepat atau cocok, khususnya bagi korporasi. Keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan, diharapkan dapat tercapai dengan adanya ketentuan 

undang-undang disertai dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar ketentuan. 

 

A. Perekonomian Negara 

 Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha 

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang 

berlaku, yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 



 Perkembangan sistem ekonomi Indonesia tidakterlepas dari proses 

perubahan sosial yang juga dikemas dalam proses legislasi yang 

berkesinambungan. Pembangunan merupakan suatu proses menyangkut 

pertumbuhan dan perkembangan dari setiap perubahan-perubahan di berbagai 

kehidupan. Pembangunan juga menyangkut jawaban akan terpenuhinya 

ekspektasi masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dalam semua aspek 

kehidupan. 

 Berpijak pada teori utama bahwa sistem perekonomian nasional 

Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan sistem 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kestuan 

ekonomi nasional, perlu adanya pengaturan hukum bagi berbagai perilaku yang 

menghasilkan peristiwa hukum dalam rangka pembangunan perekonomian 

negara. 

 Faisal Basri menyebutkan bahwa perkembangan perekonomian selama 

satu dekade terakhir mengisyaratkan bahwa kekokohan perekonomian 

merupakan tuntutan mutlak yang dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat 

dunia sudah sedemikian menyatu di dalam jalinan interrelasi dan 

interdependensi sehingga tidak dapat mengisolasikan diri lagi dari pengaruh-

pengaruh lingkungan ekstemalnya. Kenyataan ini menciptakan ancaman dan 

peluang sekaligus. 

 Gerak Iangkah perekonomian negara terbentur pada masalah, di  mana 

negara mengalami krisis yang berkepanjangan, diikuti merosotnya kepercayaan 

pada pemerintah. Persoalan kepercayaan ini kiranya ditentukan oleh legitimasi, 

kredibilitas, dan kejelasan, serta ketajaman arah pembangunan. Pemikiran 

Mahatir Muhamad tentang penciptaan tatanan perekonomian yang sehat adalah 

pentingnya kesadaran akan rapuhnya sistem yang berlaku dan tekad untuk 

mencari sistem alteatif. Sistem perekonomian nasional ini menunjukkan 

paradigma baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem 

otoriter kepada sistem demokrasi. Hal ini tentunya berdampak pada produk-

produk hukum. 

 Salah satu mata rarftai krisis multidimensi, khususnya di bidang ekonomi 



adalah kelemahan birokrasi, yang berujung pada kejahatan korupsi. Dalam 

perkembangannya, dilak'akan dalam bingkai aktivitas korporasi. Untuk itu, perlu 

adanya suatu evaluasi terhadap sanksi bagi korporasi yang merugikan 

perekonomian negara. 

 Bruggink, mengemukakan bahwa dewasa ini orang makin mengeluh 

bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya 

ketimbang yang dituju. Ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan 

cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan 

kemasyarakatan dengan terlalu membelenggu kreativitas spontanitas. 

 Buku ini mencoba menelaah lebih jauh substansi Undang-Undang nomor 

31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasantindakpidana korupsi,yangselama ini menjadi aturan 

hukum positif dan diharapkan memberi penegasan akari pentingnya penerapan 

sanksi yang mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

 Dalam kondisi masyarakat yang senantiasa berubah ini, ada 4 (empat) 

fenomena yang mendasar untuk dicermati, antara lain: 

1. reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal 

ke dalam sistem nasional di satu sisi dan di sisi lain terhadap hukum yang 

bersifat netral yang berasal/bersumber dari perjanjian intemasional;  

2. penataan kelembagaan aparatur hukum yang belum dibentuk secara 

komprehensif melahirkan berbagai fenomena, antara lain egoisme sektoral 

dan menurunnya kerja sama antaraparatur hukum secara signifikan, yang 

disebabkan oleh miskinnya visi dan mini aparatur hukum antara pengertian 

proses of law; impartial rial, transparency; accountability; the right to 

counsel; pemberdayaan masyarakat dalam bentuk meningkatnya akses 

masyarakat ke dalam kinerja pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat, yang keduanya dimasukkan ke dalam budaya hukum; 

3. pemberdayaan birokrasi dalam konteks peranan hukum dalam 

pembangunan. Pemberdayaan ini penting, terutama dalam menjalankan TAP 

MPR RI Nomor XI/ MPR RI/1999 dan TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 

tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN 

Berta konsistensi melaksanakan UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang 



penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.' 

 Persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah bercampurya kasus 

ekonomi, politik, dan hukum. Memang ketiga hal ini tidak dapat lepas dalam 

memberikan pengaruh satu sama lain. Tegaknya demokratisasi dalam bidang 

politik dan ekonomi adalah terjaminnya mekanisme pelaksanaan pemerintahan 

yang sehat dan bersih, tentu saja peran legislatif yang kuat sebagai penyeimbang 

eksekutif. 

 Basri mengemukakan bahwa campur tangan pemerintah di dalam 

pemerintahan tidak perlu dipandang sebagai pantangan, meski banyaknya 

campur tangan pemerintah, tidak otomatis menyebabkan kemajuan yang 

signifikan. Dari nisi praktisnya, menjadi sulit untuk memilah mana kepentingan 

pemerintah, pribadi, sekelompok orang, atau badan hukum lainnya. 

 

B. Kejahatan Bisnis di Era Globalisasi 

 Kejahatan bisnis di era globalisasi memiliki makna filosofis, yuridis, dan 

sosiologis. Secara filosofis, kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah 

terjadi perubahan nilai-nilai (value)dalam masyarakat ketika suatu aktivitas 

bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan 

masyarakat luas. Perubahan nilai ini adalah bahwa kalangan bisnis sedapat 

mungkin memperpendek jalur birokrasi, bahkan memanipulasi apa saja sehingga 

tidak lagi menghargai nilai kejujuran, baik pada tingkat nasional maupun 

intemasional. 

 Konsekuensi dari keadaan ini adalah timbulnya masalah hukum dimana 

kemudian dirasa perlu adanya perangkat hukum pidana untuk mericiptakan 

keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi pihak pelaku bisnis yang beritikad 

baik dan telah dirugikan, yang jelas berdampak lebih lanjut terhadap 

perekonomian nasional yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. 

 Secara yuridis, pada kejahatan bisnis tercakup tiga hukum, yaitu aspek 

hukum perdata, pidana, dan hukum administrasi dengan karakteristik yang 

berbeda. Aspek hukum perdata Iebih mengutamakan perdamaian di antara para 

pihak sehingga sifat regulasi Iebih mengemuka. Sedangkan aspek hukum 

pidana, Iebih melindungi kepentingan masyarakat/ negara dan bersifat memaksa. 



Ini Iebih mengarah pada kepastian hukum dibanding regulasi. Sifat memaksa 

pada hukum pidana bertujuan untuk membuat jera para pelaku kejahatan. 

 Fungsi hukum pidana yang bersifat “ultimum remedium” atau “the last 

resort” untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum kini beralih fungsi 

menjadi “primum remedium” atau “the prime resort” untuk ketertiban dan 

kepastian hukum dalam menemukan keadilan pada kegiatan bisnis apapun. 

Sementara itu, aspek hukum administratif belum selamanya mencerminkan asas 

kepastian hukum, karena seringkali penerapannya kurang akurat. 

 Secara sosiologis, kejahatan bisnis terjadi dalam aktivitas bisnis. Ada 

tuntutan (demand) dari para pelaku bisnis beritikad baik untuk mencegah dan 

mengatasi keadaan tercela ini. Pengakuan fungsi dan-peranan hukum pidana ini 

sudah diakui secara intemational dalam OECD Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Official in Intemational Business Transaction 

(Desember, 1977), yang kemudian diadopsi dalam Fifth Draft United 

Convention Against Corruption.” Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

korupsi, baik di sektor publik dan swasta saat ini sudah Tdak dibedakan secara 

eksplisit karena kedua sektor tersebut sudah menyatu dan merupakan mitra kerja 

yang saling menguntungkan sekalipun dengan modus operasi yang merugikan 

pihak yang beritikad baik dan kepentingan negara. 

 Declaration of Inteational Conference Against Corruption meyakini 

baMa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat, mengingkari hak sosial 

ekonomi, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan 

dasar dari masyarakat, memundurkan pembangunan, serta menjauhkan 

masyarakat dari persaingan bebas dan terbuka. 

 Perjalanan waktu mengantar masyarakat pada fenomena bahwa 

perubahan sosial diikuti pula dengan pergeseran nilai, di mana ketika suatu 

aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa, dapat merugikan masyarakat luas 

seperti kegiatan penanaman modal swasta, proyek padat karya, di mana pada 

akhimya manusia sebagai makhluk economicus tidak lagi menghargai nilai 

kejujuran (honesty) dalam upaya pencapaian keuntungan sebesar-besaya. 

 Kejahatan bisnis (business crime) dalam bentuk white collar crime, yang 

merupakan tindakan melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu 



perusahaan atau badan hukum, yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus 

yang diotorisasi olehnya, karena meskipun perusahaan tidak memiliki niat jahat 

(mens rea), akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, perusahaan tersebut harus 

bertanggung jawab secara hukum karena perusahaan harus dihukum pidana 

meskipun hanya terbatas pada denda. 

 Dahulu, pandangan bahwa korporasi tidak dapat dipidana karena 

berpegang teguh pada adagium Universitas Delinquere Nonprotest (Badan 

Hukum Tidak Dapat Dipidana) dengan alasan: 

1. perusahaan tidak mempunyai mens are (keinginan untuk berbuat jahat); 

2. perusahaan bukan seorang pribadi; 

3. perusahaan tidak memiliki kesadaran dan badan yang aktual (no soul to be 

damned and no body to be kick); 

 Menurut doktrin Ultra vires, jika ada kejahatan yang dilakukan oleh 

direksi perusahaan, hal tersebut di Iuar anggaran dasar perusahaan sehingga 

yang bertanggung jawab adalah direksi secara pribadi atau bersama dengan 

direksi lain, tetapi bukan perusahaan. 

 

C. Sanksi Nonkonvensional 

 Landasan fundamental bagi tercapainya cita-cita hukum memiliki 

karakteristik stabilitas dan formalisme.ls Mengenai stabilitas dan formalisme ini, 

stabilitas penting, tetapi dalam perkembangannya seringkali dianggap tertutup 

dari perkembangan-perkembangan sosial. Formalisme diperlukan karena hukum 

bersifat mengatur hubungan-hubungan sosial di masyarakat. 

 Dalam hal ini penataan aturan hukum, menarik pula dipahami bahwa 

hukum juga berbicara tentang utilitarisme, yaitu kemanfaatan. Keadilan dan 

kepastian hukum selayaknya dibarengi dengan kemanfaatan yang bisa dirasakan 

oleh segala lapisan masyarakat. Dalam upaya memajukan perekonomian negara, 

diperlukan hukium yang tegas menindak berbagai pelanggaran norma yang ada. 

Friedmann menegaskan bahwa kebenaran norma berasal dari sumber ekstemal 

“keharusan” yang khas dari hukum, yang dibedakan dari norma moral adalah 

sanksi. Ancaman sanksi harus dikenakan kalau sesuatu dilakukan atau tidak 

dalam suatu hubungan hukum”. 

 Dalam rangka pembangunan hukum ekonomi, langkah konkret yang 



dapat ditempuh dalam rangka mengurangi beban perekonomian negara, antara 

lain adalah upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Bagi korporasi, 

konsekuensi dari upaya penanggulangan korupsi ini  diwujudkan melaiui sanksi, 

yang berbeda dengan model sanksi konvensional. 

 Menurut Fuadi, dewasa ini berkembang model-model hukuman 

nonkonvensional, antara lain: 

1. hukuman percobaan (probation); 

2. denda equisitas (equity fine); 

3. pengalihan menjadi hukuman individu; 

4. hukuman tambahan; 

5. hukuman pelayanan masyarakat; 

6. kewenangan yuridis pihak luar perusahaan; 

7. kewajiban membeli saham. 

 Lebih lanjut, Basri menerangkan sebagai berikut. 

1. Hukuman percobaan (probation) dilakukan dengan cara menghukum 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan diminta untuk membuat 

program pendidikan yang intensif sehingga seluruh stakeholder dapat 

belajar menjalankan bisnis secara benar, mempraktikkan Good Corporate 

Goveance dengan aturan yang ada. 

2. Hukuman denda (equity fine) adalah dengan menggunakan denda yang 

harus diberikan kepada pemerintah, di mana hasil yang diperoleh 

diperuntukkan bagi pemerintah. 

3. Pengalihan menjadi hukuman individu, yakni mengalihkan hukuman 

terhadap korporasi kepada pejabat yang dianggap paling menyebabkan 

kejahatan tersebut. Dalam hal ini, termasuk juga hukuman tambahan 

(hukuman administratif). 

4. Hukuman pelayanan masyarakat merupakan hukuman yang efektif dan 

patut dipertimbangkan. Misalnya, pada korporasi yang dijatuhi sanksi 

pidana diharuskan pula membangun fasilitas umum, pendidikan, 

kemanusiaan, dan hukuman lain yang lebih simpatik. 

5. Kewenangan yuridis di luar perusahaan dengan menggunakan jasa Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk perusahaan terbuka atau otoritas 



keuangan untuk masuk mengatur perusahaan yang terkena sanksi, misalnya 

untuk meminta penggantian komisaris independen, pembentukan komite 

tertentu, dan sebagainya. 

6. Kewajiban membeli saham adalah berupa kewajiban untuk membeli saham, 

dengan mengambil dana dari victim compensation fund untuk membeli 

saham dengan harga pasar jika ada pihak pemegang saham yang ingin 

melepas sahamnya itu sehingga is tidak dirugikan oleh perusahaan tersebut. 

Dapat juga dengan membeli obligasi sehingga menguntungkan perusahaan 

pembeli. 

 Nindyo Pramono (dalam Khairandy, et. al., 2007) menyatakan bahwa 

filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta 

kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang 

lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu”, yang oleh 

hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya 

orang (natuurlijk persoon atau natural persoon). Kemudian “sesuatu itu” oleh 

ilmu hukum disebut sebagai badan hukum (recht persoon atau legal persoon). 

Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti orang alamiah, maka dibutuhkan 

orang sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum 

dengan pihak ketiga. Sistem masyarakat Indonesia sarat dengan budaya 

komunal. Maka menjadi hal yang wajar jika perilaku ekonomi diarahkan tidak 

hanya untuk kepentingan kelompok, tetapi juga negara.  

 Dalam hal pengelolaan korporasi yang bersentuhan dengan bidang 

ekonomi, prinsip-prinsip Good Corporate Goveance yang selayaknya 

dipedomani oleh korporasi di bidang ekonomi, antara lain: 

1. prinsip keadilan (faimess); 

2. prinsip keterbukaan (transparency); 

3. prinsip akuntabilitas (accountability); 

4. prinsip tanggung jawab (responsibility); 

5. prinsip kemandirian (independence). 

 Apabila prinsip ini dikembangkan dan dipahami sebagai pilar etika 

bisnis, maka kejahatan korporasi yang merugikan perekonomian negara dapat 

dihindari. 



Korupsi merupakan bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan tidak hanya oleh 

perorangan, tetapi juga korporasi. Korporasi sebagai badan hukum dapat dijatuhi 

sanksi pidana. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yang kemudian diubah 

dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi mengatur adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Model 

penjatuhan ini berbeda dengan pidana pokok dan pidana tambahan dalam tindak 

pidana konvensional. Pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi menyebutkan bahwa “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada 

korporasi hanyalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 

1/3 (satu per tiga). 

 Mashall B. Clinard memberi pengertian bahwa kejahatan korporat adalah 

white collar crime dalam bentuk khusus, yang terjadi dalam hubungan dengan 

suatu hubungan (relationship) atau antarhubungan (interrelationship) yang 

terstruktur, kompleks, dan sangat bervariasi antara para direksi, pejabat 

eksekutif perusahaan, dan manajer di satu pihak, dengan perusahaan induk, 

divisi atau anak perusahaan di lain pihak. 

 Ada kemungkinan perusahaanlah yang melakukan sendiri, yang 

memanipulasi atau memalsukan laporan untuk merugikan stakeholder atau 

kepentingan masyarakat banyak. Refleksi yang kemudian muncul terhadap 

keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. 

 Apabila kita menganalisis pembuatan undang-undang secara 

konstitusional dari sudut psikologi, maka kita akan menemukan bahwa suatu hal 

yang membuat peraturan menjadi mengikat bukan pada tindakan nyata 

sebagaimana objek/isi peraturan, tetapi pada kesadaran dan konsistensi terhadap 

pemahaman substansi yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. 

 Badan hukum merupakan personifikasi peraturan. Badan hukum adalah 

juristic person yang tidak lain adalah sebagai personifikasi dari suatu tatanan 

hukum yang mengatur perbuatan manusia. Pengaruh sistem hukum common law 

dalam era globalisasi bukan tidak mungkin membawa dampak multiinterpretasi 

terhadap sanksi pidana berupa denda bagi korporasi. Pembayaran denda oleh 

korporasi selain dianggap sebagai cost of business, dapat memicu pengajuan 



pailit apabila denda dianggap membebani. 

 Manan menyatakan bahwa baik hukum tertulis maupun hukum tidak 

tertulis, keduanya mempunyai fungsi, antara lain sebagai: 

1. standard of conduct, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus 

ditaati oleh setiap orang dalam bertindak, dalam melakukan hubungan satu 

dengan yang lain; 

2. as a tool of social engineering, yakni sebagai sarana atau alat untuk 

mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun 

dalam bermasyarakat;. 

3. as tool of social control, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku 

dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang 

melawan norma hukum, agama, dan susila; 

4. as a facility of human interaction, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk 

menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat 

dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi 

pendorong untuk menimbulkan perubahan masyarakat. 

 

D. Beberapa Pandangan tentang Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan 

Kemanfaatan 

 Asas hukum menurut Paul Scholten. adalah pikiranpikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan di belakang sistem hokum. Masing-masing dirumuskan 

dalam aturan perundangundangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan 

dengannya, ketentuan-ketentuan, dan keputusan-keputusan individual dapat 

dipandang sebagai penjabarannya. 

 Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan peraturan 

hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau 

merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret, yang terdapat dalam dan 

di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret 

tersebut. 

 Menurut Paton, asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu 

hidup, tumbuh, dan berkembang. Asas mengandung tuntutan etis, maka asas 



hukum merupakan jembatan antara hukum (perundang-undangan) dengan cita-

cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Fungsi asas hukum adalah 1) 

sebagai fondasi dari sistem hukum positif; 2) sebagai “batu uji kritis” terhadap 

sistem hukum positif. 

 Dalam upaya pencapaian keadilan yang baik, terutama bagi masyarakat 

luas, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Pertama, setiap prang 

mepunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 

kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi 

mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberi keuntungan 

semua orang dan semua posisi dan jahatan terbuka bagi semua orang. Dalam 

konsep ini, keadilan dipandang sebagai faimess, yang bersumber dari kesadaran 

asali. 

 Prinsip pertama teori keadilan ini adalah bahwa segala bentuk kebebasan 

dalam sistem sosial harus setara karena warga suatu masyarakat memiliki hak-

hak dasar yang sama sebagaimana dalam the rule of law. Maka, korporasi 

sebagai subjek hukum meiliki kesetaraan dengan subjek hukum lainnya. Prinsip 

kedua, secara implisit menegaskan bahwa pemisahan dari lembaga digantikan 

dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan 

dan pendapatan, hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warga negara 

dan kesamaan kesempatan. 

 Keadilan sebagai faimess bukan berarti kemurahan hati terhadap 

keinginan dan kepentingan yang ada meskipun keadilan seringkali diukur 

berdasarkan aspek utilitas. Untuk mendapatkan keadilan prosedural yang mumi, 

perlu diciptakan sistem lembaga yang adil. Hanya terdapat background struktur 

yang adil, termasuk konstitusi politik, keadilan bisa dirasai oleh setiap lapisan 

masyarakat. Keadilan tidak dapat eksis dengan sendirinya tanpa aturan hukum. 

Secara materil, kepastian hukum diwujudkan melalui sanksi. Sanksi hukum yang 

multiinterpretasi tidak mungkin menjamin tercapainya sebuah keadilan. 

 Sebagaimana dalam teori Legal System oleh Lawrence Friedmann, proses 

penegakan aturan dengan wujud undangundang merupakan proyek dari refleksi 

kritis terhadap adanya tiga unsur panting untuk menilai berhasil atau tidaknya 

suatu aturan hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. 



Refleksi kritis ini akan bermuara pada asas kepastian hukum dari sebuah aturan 

perundangundang1ln yang ada. Ketika perubahan undang-undang menjadi 

altematif pilihan, dasar yang harus dipertimbangkan adalah apakah perubahan 

aturan akan berdampak pada kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan 

memungkinkan adanya perubahan. 

 Dalam buku ini, teori-teori pemidanaan digunakan untuk membahas 

sanksi terhadap korporasi yang merugikan perekonomian negara mengingat 

kejahatan korporasi yang berhubungan dengan lemahnya birokrasi dapat 

menimbulkan kerugian. Perlu dipikirkan kembali apakah produk hukum 

(undang-undang) yang memuat penerapan sanksi bagi korporasi yang merugikan 

perekonomian negara telah sesuai dengan alas keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum, 

khususnya menyangkut perekonomian negara. 



BAB II 

SUBJEK HUKUM DAN SAKSI BAGI KORPORASI 

 

A. Korporasi sebagai Subjek Hukum 

 Secara etimologis, korporasi berasal dari kata corporatio (Latin), yang 

berarti corpus (badan atau membadankan). Istilah ini mengandung arti yang 

sama dengan corporatie (Belanda), corporation (Inggris). Istilah korporasi erat 

hubungannya dengan bidang hukum. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau 

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan 

badan hukum.l Korporasi juga merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para 

ahli hukum sebagai subjek bukan perorangan atau badan hukum, yang dalam 

bahasa Belanda disebut rechtpersoon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah legal person atau legal body. 

 Menurut Paton, kepribadian hukum sebagai badan hukum adalah sarana 

tertentu bagi hukum untuk menciptakan  suatu kesatuan dan hukum memberikan 

kekuasaan tertentu. Sementara menurut Subekti, badan hukum adalah sutu badan 

atau perkumpulan yang dapat memiliki hak melakukan perbuatan seperti 

manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di 

depan hakim. Jadi, rechtspersoon artinya orang yang diciptakan oleh hukum.' 

 Dalam sistem hukum perdata Belanda, yang masih dianut oleh sistem 

hukum Indonesia, korporasi masuk dalam kualifikasi badan hukum. Badan 

hukum ini dapat juga melakukan hubungan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai 

subjek hukum pidana, Utrecht berpendapat bahwa hukum pidana positif 

mengenal hukuman terhadap badan hukum.' 

 Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung 

ancaman hukiuman terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum 

(korporasi dan yayasan) karena disangka (diduga) telah melakukan suatu delik 

hanya berlaku dalam hal pelanggaran saja. 

 Diciptakannya pengakuan terhadap suatu badan hukum sebenamya tiada 

lain sebagai suatu ciptaan hukum, di mana badan ini dianggap bisa menjalankan 

semua tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari 

perbuatan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di 



dalamnya. Alasan lainnya adalah agar memudahkan menunjuk siapa yang harus 

bertanggungjawab atas suatu perbuatan hukum. 

 Sahetapy mengatakan bahwa mereka yang menentang dipidananya 

korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian badan hukum, 

tidak dipidana. Alasan yang sering dikemukakan, antara lain: 

1. korporasi bukan seorang pribadi, meski dalam kenyataan mengadakan 

aktivitas sebagai seorang pribadi; 

2. korporasi adalah suatu fiksi hukum sehingga korporasi tidak bisa berbicara, 

tidak dapat mengeluarkan pedapat, dan tidak memiliki pikiran. Dengan 

demikian, korporasi fidak memiliki actus reus (kesalahan) ataupun mens rea 

(niat untuk melakukan kejahatan)7 yang dapat menghambat dipidananya 

korporasi; 

3. adanya doktrin ultra vires (bertindak melampaui wewenang)8 menyebabkan 

mengabumya personil mana di dalam stakeholder yang harus bertanggung 

jawab atas kejahatan korporasi. 

 Tentang korporasi, Gautama menjelaskan bahwa badan hukum 

mempunyai kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum. Badan hukum dibagi 

menjadi berikut ini. 

1. Badan hukum publik, misalnya negara, kota praja atau organisasi hukum 

publik lainnya yang didirikan oleh negara sebagai badan-badan lainnya 

tersendiri. 

2. Association, yang bersifat perdata dan berstatus badan 

a. hukum (incoorporate), terdiri atas: badan-badan hukum dagang; 

b. asosiasi-asosiasi yang tidak bersifat komersial; 

c. asosiasi-asosiasi yang bersifat komersial; 

3.  Yayasan perdata (private fondation) 

 Sementara itu, Sofwan membagi badan hukum atas: 

a. badan hukum ketatanegaraan: daerah otonom, lembaga-lembaga, 

majelis, bank-bank. 

b. Badan hukum keperdataan (zadelijk lichaam), yaitu perhimpunan orang 

sebagai perkumpulan, yayasan. 

c. Badan-badan hukum yang termasuk dalam hukum dagang. 



 Pengetian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan 

Perdagangan, sebagai berikut. 

Korporasi adalah suatu kesatuan menurut undangundang suatu negara 

untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lain yang sah. 

Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu 

jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas, yang dengan 

nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan dan berhak 

akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan 

semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan menurut 

undang-undang suatu negara.” 

 Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia 

(baru), terdapat kemungkinan agar korporasi dapat dipertanggtsngjawabkan 

secara pidana dengan menggunakan doktrin atau asas pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious 

liability). 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Muladi dan Arief, bahwa perlu 

ditinjau kembali perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang 

dinyatakan sebagai pembuat. Selain itu, harus dipikirkan sejauh Tana asas 

kesalahan dapat dibatasi dengan menganut doktrin strict liability dan vicarious 

liability. 

 Sianturi mengemukakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana 

selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga 

badan hukum, terutama dalam hal-hal yang menyangkut: 

1. somber keuangan negara (perpajakan, bea inport dan ekspor barang); 

2. pengaturan perekonomian (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan 

perusahaan); 

3. pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya). 

4. Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korproasi yang 

bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, 

hukum perdata, maupun hukum pidana. Criminal corporation merupakan 

korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan 

kejahatan. 



 Teori tentang korporasi banyak dipengaruhi oleh budaya dan sistem 

hukum yang berlaku. Di masa awal, bisnis hanya melibatkan individu atau 

pemilik modal tertentu sebagai pengelola bisnis. Tetapi dalam era globalisasi 

yang sedemikian kompleks ini, dibutuhkan pengelolaan yang lebih maksimal 

sehingga pengelola sebuah badan usaha bukan hanya pemilik, bisa juga dengan 

banyak mitra kerja, baik swasta dan pemerintah dengan berbagai motivasinya. 

 Motivasi kegiatan korporasi dalam dunia ekonomi dan bisnis biasanya 

adalah mencapai keuntungan sebesarbesamya. Tujuan ini seringkali mendorong 

korporasi dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya mengarah pada 

keterlibatan dan melibatkan diri dalam kejahatan. Gejala ini sangat khas dalam 

lingkup aspek ekonomi. Keberadaan korporasi pada umumnya adalah untuk 

mencapai profit maximum. 

 Ambisi dari pemilik korporasi sangat tinggi dan muncul dalam bentuk 

perilaku yang tidak menghiraukan moral (immorality) dan tidak punya rasa 

tanggung jawab (irresponsibility).” Realitas dalam masyarakat menunjukkan 

bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan perbuatan korporasi sangat besar, 

baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi, maupun biaya sosial (social cost). Di 

camping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorang, tetapi juga 

negara. 

 Variabel yang mempengaruhi bertumbuhnya kejahatan korporasi yang 

merugikan perekonomian negara terlihatjelas di mana seringkali untuk 

menghindari pengenaan jumlah pajak, korporasi memperluas kegiatan usahanya 

tanpa ada izin dari yang berwenang. Hal ini merupakan kejahatan. 

 Kemungkinan lain adalah agar tidak dikenakan pajak yang tinggi, 

korporasi memberikan laporan penghasilan jauh lebih kecil dari penghasilan 

yang sebenamya. Mungkin juga korporasi menjalankan usahanya tanpa izin 

yang berwenang. Jelas bahwa tujuan-tujuan korporasi menekan biaya produksi 

seminimal mungkin bertentangan dengan kepentingankepentingan negara. 

 

B. Teori Sanksi 

 Secara etimologis, kata “sanksi” berasal dari bahasa Latin “sanctio”, 

dalam bahasa Belanda dikenal dengan “sanctie”. Menurut Kamus Hukum 

Indonesia, sanksi artinya: 



Ancaman hukuman; merupakan sate alat pemaksa guna ditaatinya suatu 

kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana 

menghendaki sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan 

kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita 

kehilangan kebebasannya (hukuman penjara dan kurungan), derita 

kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan 

derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). 

Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas 

derita kehilangan sebagian dari kekayaannya guna memulihkan atau 

mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi 

sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan 

yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (van 

rechtswege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.  

 Sanksi sering dikenal dengan istilah hukuman. “Hukuman” merupakan 

istilah konvensional. Istilah lain sanksi adalah “pidana”. Kata “pidana” lebih 

mempersempit makna yang menunjukkan sifat-sifat yang khas. Kebijakan 

penetapan suatu sanksi merupakan cara atau tindakan yang rasional terarah pada 

suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Sanksi pidana bersifat reaktifterhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi 

pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui 

pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Muladi dan Arief 

memberikan gambaran yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas dari 

pidana dengan merangkum beberapa pendapat, antara lain: 

1. menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu; 

2. menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud 

suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik 

itu; 

3.  Alf Ross Punishment is that social response which: 

a. occurs where there is violation of a legal rule; 

b. is imposed and carried out by authorized. Persons on behalf of the legal 

order to which the villatd rule belongs; 



c. involves suffering or at least other consequences normally considered 

unpleasant; 

d. expressed disapproval of the violator. 

4. Menurut Black's Law Dictionary, “punishment” adalah “any fine, penalty or 

confinement inflicted upon a person by authority of the law and the 

judgement and sentence of a court, for some crime or offence commited by 

him, or for his omission of a duty enjoined by law”. 

 Dari pendapat di atas, didapatkan ciri dan sifat pidana yang berupa 

pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan, yang diberikan dengan sengaja oleh suatu badan yang 

mempunyai kekuasaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Oleh 

Alf Ross, ditambahkan bahwa pidana merupakan pemyataan pencelaan terhadap 

diri si pelaku. Penambahan ini memperlihatkan bahwa sanksi mengandung unsur 

punishment dan treatment. 

 Punishment, menurut Parker, pembenarannya didasarkan pada satu atau 

dua tujuan, yakni 1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak 

dikehendaki atau perbuatan yang salah; 2) mengenakan penderitaan atau 

pembalasan yang layak pada si pelanggar. 

 Dalam ajaran klasik, teori sanksi dibagi dalam tiga kelompok. 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/ vergeldings theorieen) 

bahwa pidana adalah hakikat mutlak sebagai balasan karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan. 

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doetheorieen) bahwa pidana bukan 

semata-mata melakukan pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk 

menanggulangi masyarakat. 

3. Teori gabungan (vereningings theorieen) bahwa sekalipun menganggap 

pembalasan sebagai asas pidana, tetapi pidana harus dapat mengembalikan 

sesuatu dalam masyarakat. 

 Teori absolut (teori retributif) misalnya, memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi 

pemidanaan adalah pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu 

sendiri. Teori absolut ini adalah teori tertua, setua sejarah manusia. 



Kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah gejala yang normal, 

tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat 

emosional dan karena itu irrasional. Teori retributif, mencari pendasaran 

pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan 

argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. 

 Sholehuddin menawarkan ide dasar tentang double track system pada 

penggunaan sanksi. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai 

sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana di satu sisi dan jenis sanksi 

tindakan di pihak lain. 

 Dalam penjelasannya lebih lanjut, ide tentang sanksi pidana dan sanksi 

tindakan ini berangkat dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber 

pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi ti'ndakan, 

bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. 

 Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan 

istimewa kepada pelanggar supaya ia merupakan akibat perbuatannya. Selain 

ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga 

merupakan bentuk pemyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan 

demikian, perbedaan prinsip dengan tindakan terletak pada ada tidaknya unsur 

pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sanksi tindakan 

tujuannya lebih mendidik. 

 Pada tindak pidana korupsi yang unsumya memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, agak sukar untuk dibuktikan dibanding terhadap 

unsur menguntungkan diri secara individual yang dilakukan oleh terdakwa 

individual. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No.42.K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, unsur melawan hukum hapus karena: 

1. faktor negara tidak dirugikan; 

2. kepentingan umum tetap dilayani; 

3.  terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan. Secara substansi, sanksi 

dapat diberikan pada jenis tindakan sebagaimana dikemukakan oleh 

Baharuddin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan 

istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 

penyuapan, yang erat hubungannya dengan manipulasi di bidang ekonomi, 



dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. 

Korupsi yang sedemikian luas, mencakup hal-hal berikut ini. 

1. Financial manipulation and deliction injurious to the economy are often 

labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang 

membahayakan perekonomian dikategorikan perbuatan korupsi). 

2. The term is often applied also to misjudgemenets by officials in the public 

economies (kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang 

perekonomian umum). 

3. Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to 

relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and 

welfare, with or without the implied payment of money (pembayaran 

terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, 

pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan 

sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan umum; dengan 

atau tanpa pembayaran uang. 

4. Political corruption: electoral corruptionincludes purchase of vote with 

money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and 

intereference with administrative of judicial decision, or govermental 

appointment (korupsi dalam pemi!ihan umum, termasuk, pemungutan suara 

dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, 

dan campur tangan dalam kebebasan memilih. 

 

C. Perekonomian Keluarga 

 Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah direvisi 

dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 202 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang 

disusun sebagai usaha mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik 

di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 

 Kegiatan perekonomian ini tidak lepas dari aspek usaha pembangunan 

ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan dan 

pembangunan ekonomi secara merata. Usaha-usaha peningkatan ekonomi ini 



adalah berkembangnya kegiatan bisnis, yang bukan hanya dalam lingkup 

kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga dalam skala yang lebih 

luas dan dalam bidang yang beragam. 

 Dalam era globalisasi, ada kecenderungan munculnya semangat 

liberalisasi politik perekonomian dan hasrat yang besar untuk menerapkan 

prinsip ekonomi yang rasional. Keadaan ini memacu lahir dan tumbuhnya 

hukum ekonomi. 

 Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran 

hukum ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, yang dalam hukum ekonomi 

Indonesia dapat dibedakan menjadi dua.  

1. Hukum ekonomi pembangunan, yang meliputi pengaturan dan pemikiran 

hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan 

ekonomi Indonesia secara nasional. 

2. Hukum ekonomi sosial menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai 

cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan 

merata dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia 

Indonesia. 

 Rochmat Soemitro memberikan definisi bahwa hukum ekonomi 

merupakan sebagian keseluruhan norma yangdibuat oleh pemerintah atau 

penguasa sebsagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan 

ekonomi, di mana Baling berhadapan dengan kepentingan masyarakat. 

 Dasar hukum ekonomi tersebar dalam pelbagai peraturan perundang-

undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

serta menganut asas hukum ekonomi, antara lain: 

1. asas keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa; 

2. asas manfaat; 

3. asas demokrasi pancasila; 

4. asas adil dan merata; 

5. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan; 

6. asas hukum; 

7. asas kemandirian; 

8. asas keuangan; 



9. asas ilmu pengetahuan. 

11. asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan; 

12. asas kemandirian berwawasan kenegaraan. 

 Aktivitas bisnis yang dilakukan korporasi sesungguhnya merupakan pilar 

yang menopang perekonomian negara. Tetapi dalam aktivitasnya, didapati 

adanya kerugian yang diakibatkan oleh korporasi, misalnya berikut ini. 

1. Kerugian di bidang ekonomi/materi. 

 Meski sulit untuk mengukur secara tepat jumlah kerugian yang 

ditimbulkan oleh korporasi, terutama karena tidak ada badan yang khusus 

bertugas mencatat kejahatan korporasi, berbeda dengan kejahatan konvensional. 

Namun, berbagai peristiwa menunjukkan tingkat kerugian ekonomi yang sangat 

besar. Perkiraan yang dilakukan Subcommitee on Antitrust and Monopoly of US 

Senate Judiciary Commites, yang diketuai oleh Senator Phillip Hart 

memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 174 - 

231 milliar dollar per tahun. Ini adalah angka yang sangat jauh dibanding 

kejahatan konvensional yang berkisar 3- 4 milliar. 

2. Kerugian di bidang sosial dan moral. 

 Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di 

bidang sosial dan moral. Korporasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap 

pelaku bisnis, seperti pemyataan The President's Commision on Law 

Enforcement and Administration of Justice, bahwa korporasi merupakan 

kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja karena kerugiannya yang 

sangat besar, akan tetapi akibat merusak terhadap ukuran-ukuran moral pelaku 

bisnis. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap 

sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis 

yang sah (the structure of legitimate business). 

 Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang nilai 

social lainnya adalah merusak nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat 

proses demokrasi. Kolusi antarkorporasi dan pejabat pemerintah dilakukan 

secara tertutup, dan diupayakan untuk tidak transparan. Sementara keterbukaan 

(transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi. 



 Pada kejahatan korporasi terjadi perubahan minat para pelaku bisnis, 

yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi 

terhadap masyarakat, termasuk manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha 

mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. 

 Joseph F. Sheley mengemukakan kejahatan korporasi yang berhubungan 

dengan perekonomian sebagai berikut. 

1. Defrauding stockholder, misalnya tidak melaporkan sebenamya keuntungan 

perusahaan. 

2. Defrauding the public, contohnya persekongkolan dalam penentuan harga 

(fixing price), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan 

(mispresentation product).  

3. Defrauding the govemament, contohnya menghindari atau memperkecil 

pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan 

data yang sesungguhnya. 

4.  Endagering the public welfare, seperti kegiatan produksi yang 

menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. 

5. Endangering employee, seperti tidak mempedulikan keselamatan kerja para 

karyawan. 

6. Illegal intervation in the political process, seperti memberi sumbangan 

kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang 

(making unlawful campaign contribution)” 

 Modus operasi korporasi lainnya, yang juga mengancam kehidupan 

perekonomian negara, antara lain sebagai berikut. 

1. Transfer pricing 

 Biasanya terjadi dalam korporasi yang tergabung dalam kelompok, yaitu 

antara satu korporasi dengan korporasi lainnya. Untuk memperkecil jumlah 

pajak yang harus dibayar, maka harga jual antarsesama korporasi dalam 

kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga korporasi yang untungnya 

besar akan dipindahkan ke korporasi yang merugi. Sebagai hasilnya, jumlah 

yang dibayar keseluruhan dapat dikurangi. Pada prinsipnya transfer pricing ini 

merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak 

wajar untuk menghindari pengenaan jumlah pajak. 



2. Under invoicing 

 Biasanya terjadi pada transaksi impor dan/atau ekspor. Pada transaksi 

impor, perusahaan (korporasi) bisa meminta rekannya di luar negeri untuk 

menerbitkan dua invoice, dengan harga yang sebenamya untuk perhitungan 

harga pokok, sedang yang lainnya dengan harga murah untuk pabean. Kasus ini 

terjadi dengan atau tanpa adanya hubungan istimewa antara korporasi 

pengimpor di Indonesia dengan korporasi pengekspor di luar negeri. Pada 

transaksi ekspor, under invoicing biasanya terjadi berkaitan dengan adanya 

hubungan istimewa sebagaimana di atas, dalam rangka mentransfer keuntungan 

koperasi di Indonesia ke perusahaan induk di Iuar negeri tanpa terkena pajak 

penghasilan atas deviden. 

3. Over invoicing 

 Dalam keadaan pengadaan (procurement), praktik over invoicing untuk 

memanipulasi harga agar mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-

pihakpelaksanatransaksi atau yang berwenang melakukannya. Over invoicing ini 

dilakukan dengan kerja sama dan dukungan dari pihak penjual. Pengadaan pada 

proyek pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam 

jangkauan aturan dari Keppres Nomor 29/1984, pada dasamya pengadaan 

melalui tender umum, tender terbatas, atau penunjukan langsung. Namun pada 

kenyataannya, manipulasi harga dengan over invoice tetap dapat dilakukan. 

4. Window dressing 

 Window dressing tindakah mengelabui masyarakat, yang pada umumnya 

berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan 

cara menyajikan informasi yang tidak benar, misainya dengan menyajikan angka 

neraca yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah bank atau korporasi memiliki 

kemampuan yang baik dan tangguh. Laporan sedemikian rupa sehingga Iabanya 

kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi kurang. 

Window dressing, materil belum terlihat merugikan siapapun atau pihak 

manapun, kecuali penggelapan pajak atau tindakan lain berupa tidak 

terpenuhinya kewajiban membayar denda. Umumnya, tindakan window dressing 

semata-mata tidak dimaksudkan untuk merugikan masyarakat secara materiil, 

tetapi sekadar menumbuhkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki peringkat 



atau ranking korporasi, atau untuk kepentingan para pengelola agar mendapat 

penghargaan dari pemegang-saham. 

 

D. Teori Sanksi bagi Korporasi yang Merugikan Perekonomian Negara 

 Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan terorganisasi, baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Di negara Anglo Saxon, 

yang mengenal asas mens rea, ada dua hal yang harus dipertimbangkan untuk 

menentukan apakah suatu perbuatan dianggap suatu kesalahan dan harus 

dipertanggungjawabkan. Pertama, strict liability, seseorang sudah dapat 

dipertanggungjawabkan walaupu pada diri orang itu tidak ada mens rea untuk 

tindaktindak pidana tertentu. Kedua, vicarious liability, yang dilakukan oleh 

orang lain.  

 Inggris, yang diikuti Australia, menentukan cara agar korporasi dapat 

dipidana dengan vicarious liability.37 Inggris menggunakan beberapa teori 

tentang pertanggungjawaban korporasi. 

1. Teori identifikasi (identification theory), mendasarkan pandangan bahwa 

tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan 

korporasi. Tanggung jawab adalah Iangsung dan seolah-olah tidak mewakili. 

Teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-

orang yang menentukan kebijakan korporasi. Hanya mereka yang memiliki 

tindakan-tindakan mewakili tindakan korporasi dapat menghasilkan 

pertanggungjawaban pidana korporasi. 

2. Teori imputasi, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan 

dari pengawalnya. Hubungan antara pegawai dengan korporasi merupakan 

hal yang utama, bahwa pegawai harus bertindak dalam lingkup atau bagian 

tugas untuk kepentingan korporasi. 

 Tujuan korporasi dan kontradiksi kepentingan antara korporasi dengan 

kepentingan berbagai pihak, khususnya negara, menimbulkan motivasi untuk 

ditransformasikan menjadi kejahatan korporasi sebagai ideologi subkultur.  

 Pemberian sanksi terhadap korporasi telah dibicarakan oleh Tim 

Penyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru), di mana sanksi tersebut 

didasari dedikasi sebagai berikut. 

Dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, yaitu bahwa 



temyata untuk beberapa delik-delik tertentu ditetapkannya pengurus saja 

sebagai yang dapat dipidana rupanya tidaV cukup. 

Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda dijatuhkan sebagai 

hukuman kepada pengurus dibanding dengan keuntungan yang telah 

diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang 

ditimbulkan di masyarakat atau diderita oleh saingan-saingannya, 

keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu lebih besar daripada denda 

yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak 

memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi 

melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.a0 

 Dalam hal tindak pidana korupsi, terdapat 2 (dua) sarana yang harus 

ditempuh untuk memberantas perbuatan korupsi.  

1. Sarana Penal 

 Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen sangat multidimensi, yang 

tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi meliputi aspek sosial, budaya, 

politik, administrasi, dan birokrasi. Aturan hukum pun telah lebih darj cukup 

untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, hal ini bergantung 

pada “kesiapan sang hakim” untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada 

secara maksimal dalam keputusannya. Hakim harus berusaha semaksimal 

mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani 

yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum demi 

tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bemegara dan 

bermasyarakat. 

2. Sarana Nonpenal 

 Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan korupsi yang 

menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu upaya dilakukan sebelum terjadinya 

tindak pidana korupsi, antara lain: 

a.  Cara moralistik 

 Dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, 

khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan 

hukum. Mengenai ini, Kwik Kian Gie berpendapat44 dalam hal menemukan 

konsep yang konkret dan dapat dilaksanakan, titik tolak adalah manusianya 



yang harus dibuat bebas KKN atau takut melakukan KKN. Perangkat 

hukum, lembaga-lembaga, sistem, prosedur pengambilan keputusan, 

transparansi, bukannya tidak penting, tetapi otak manusia yang tidak 

terbatas kemampuannya akan selalu mampu menyelewengkan atau 

menghindari segala sesuatunya.  

b.  Cara abolisionistik 

 Cara ini berangkat darj asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang 

diberantas dengan terlebih dahulu mengga!i sebab-sebabnya, kemudian 

penanggulangan diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-

sebab tersebut. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa 

hukum hendaknya ditegakkan secara korisekuen dan aparat harus menindak 

siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk yang 

dilakukan korporasi. Pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga 

yang ada harus berani melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang 

tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara. 

Menurut Marc Ancel, istilah penal policy sama dengan istilah kebijakan/ 

politik pidana sebagai suatu ilmu sekaligus seni untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan secara baik. Sementara dalam 

kaitannya dengan pembentukan kebijakan pidana, Arief mengemukakan 

bahwa kebijakan hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau 

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana. 

 Dalam konsep rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) ada 

jenis pidana pokok baru ialah pidana perserikatan46, yang berupa: 

1) pembubaran perserikatan; 

2) penuntutan sebagian atau seluruhnya; 

3) penempatan usaha di bawah pengawasan pemerintah untuk jangka waktu 

yang ditentukan oleh hakim; 

4) pembuyaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim; 

5) penyitaan (sich) keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

6) perbaikan akibat-akibat tindak pidana. 

 Pidana denda memiliki nilai ekonomis, khususnya terhadap kejahatan 

dalam dunia bisnis dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi. 



BAB III 

ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN 

 

 Dalam menilai suatu aturan, hal yang tidak lepas dari pertimbangan 

adalah “problem persepsi”. Apabila kemudian norma atau aturan tersebut 

berkontak dengan indra-indra tubuh kita sedemikian rupa sehingga menciptakan 

sesuatu dalam otak dan membentuk keadaan-keadaan mental yang 

mempresentasikan aturan-aturan/norma itu, apakah persepsi dengan Berta merta 

akan selaras dengan aturan yang kita baca/lihat tersebut? Ataukah sebaliknya, 

karena otak dan indra pada dasamya tidak hanya bersentuhan dengan norma, 

tetapi juga dengan realitas, apakah pikiran atau otak kita akan menolak 

aturan/norma tersebut. 

 Problem persepsi memiliki efek paralel, tidak hanya menyangkut 

persoalan abstrak teoretis, bahkan sampai pada problem praktis, seperti 

penerapan hukum dalam masyarakat. Kita senantiasa menyaksikan keributan 

dan pertikaian, ketidakpuasan dan kesedihan, kewenangan dan keserakahan, 

keadilan dan kepastian, serta banyak lagi yang lainnya, yang akibat hukum itu 

sendiri dipandang bukan sesuatu yang memberikan keadilan dari kesejahteraan, 

tetapi sebaliknya, hanya sebagai sarana untuk menindas oleh mereka yang 

berkuasa terhadap yang lemah. 

 Pada suatu sistem hukum positif, asas hukum berfungsi di dalam maupun 

di belakang sistem hukum. Asas hukum merupakan perwujudan kaidah tertinggi 

suatu hukum positif. Asas sifatnya umum dan dikonkretkan melalui undang-

undang sebagai pedoman suatu perbuatan. Pembentuk undangundang 

membentuk aturan hukum. Di dalamnya, dirumuskan kaidah perilaku. 

Selanjutnya, konkretisasi terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. 

Pengkonkretisasian ini merupakan sosial kontrol. 

 Hukum berkembang sejalan dengan evolusi peradaban manusia. Bila 

masyarakatnya termasuk dalam kategori primitif sudah dapat dipastikan bahwa 

hukum yang dianut adalah hukum yang primitif. Sebaliknya, ketika 

masyarakatnya masuki kategori modem, tentu hukum yang melingkupi mereka 

adalah hukum yang dengan demikian masuk kategori modem juga. 

 B. Arief Sidharta dalam Bakir mengatakan sebagai berikut. 



 Masyarakat manusia, betapapun sederhananya (primitifnya), selalu 

memerlukan penataan dengan pengaturan perilaku di dalam masyarakat yang 

kepatuhan dan penegakkannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada 

kemauan bebas masing-masing dari mereka. Karena itu, di dalam masyarakat, 

dengan sendirinya timbul sistem pengendalian kemasyarakatan (social control 

system) terhadap perilaku individu yang bemaung di dalamnya. Dalam 

perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengembangkan diri dan 

memunculkan apa yang sekarang disebut sistem hukum, yang kepatuhan dan 

penegakkannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas masing-

masing orang, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat 

dalam konteks keseluruhan, yang sejak zaman modem mereka telah 

menjemputnya peristilahan negara. 

 Bagi pemikir-pemikir filsafat hukum Athena, termasuk Aristoteles, 

perkataan “asas hukum” menunjuk pada elemen yang tingkat mengikat dan 

abstraksinya melampaui keseiuruhan produk perundang-undangan di setiap 

sistem hukum, bahkan kaidah-kaidah dalam sistem konstitusi negara. 

 Jika pengonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk), 

maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian. Ukuran nilai 

yang diberikan asas hukum sulit untuk diwujudkan sepenuhnya. Asas hukum 

tetap berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu uji 

kritis. 

 Pada kegiatan interpretasi hukum atau penemuan hukum, asas hukum 

dapat dipertimbangkan dan diberi bobot untuk menentukan mana yang 

diterapkan, mana yang tidak, tergantung pada situasi faktual ketika asas hukum 

diterapkan. Asas hukum yang paling fundamental adalah kaidah-kaidah 

penilaian yang mewujudkan landasan (basis) dari setiap sistem hukum. 

 Progresivitas hukum pada zaman Yunani, khususnya pada era demokrasi' 

menuntut publikasi aturan dalam bentuk hukum tertulis. Pada masa itu, aturan-

aturan yang ada dititikberatkan pada aspek keadilan, dengan kriteria keputusan 

ditentukan dengan voting (forum pengambilan suara) dari kolektivitas 

masyarakat (rakyat jelata). 

 Karenanya, ketika sebagian besar orang-orang berkeinginan agar seorang 



penjahat dihukum mati dan hasil voting menyatakan demikian, hukuman mati 

dapat dilaksanakan. Itulah “keadilan menurut hukum” dalam pengertian 

sesungguhnya. Dengan demikian, sesungguhnya pengembangan kriteria 

keadilan dilakukan melalui penggunaan kaidah-kaidah absolut yang berada di 

luar material-material tidak tertulis yang dikodifikasikan. 

 Bagi orang Yunani, hukum yang benar dan adil hanya bersumber dari 

kehendak rakyat (Athena) sendiri, yang dipresentasikan dalam suara para juri. 

Keadilan menurut Aristoteles bukanlah proporsi keadilan menurut hukum alam 

atau keadilan menurut hukum positif, melainkan “apa keadilan menurut 

dirinya”. Sebuah perlakuan akan bersifat adil manakala objek-objek itu (dapat 

dikualifikasi) sebagai keadilan. Inilah semata-mata yang didudukkan sebagai 

tema utama untuk memahami konsep keadilan dalam usaha pembentukan 

klausula-klausula perjanjian atau produk aturan perundang-undangan. 

 Keadilan hanya akan diperoleh dengan menaruh respek pada berbagai hal 

tersebut, yang secara alami dapat dibedakan antara yang satu dengan yang 

lain.10 Asas keadilan menurut teori pidana dari Immanuel Kant, dalam bukunya 

Phylosophy of Law sebagai berikut. 

pidana tidak pemah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi masyarakat, tetapi 

dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan 

telah melakukan suatu kejahatan.  

 Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 

menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir 

yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ 

keputusan pembubaran masyarakat dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan 

karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan 

perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena 

apabila tidak demikian, mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut 

ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran bagi keadilan 

umum.” 

 Teori ini menggambarkan bahwa sanksi diberikan untuk mencapai nilai 

keadilan, sebagai tuntutan nilai kesusilaan. 



 Keadilan berdasarkan filsafat determinisme, sumber dari ide sanksi 

pidana adalah atas asumsi bahwa baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok masyarakat, keadilan ditentukan oleh faktor-faktorfisik, geografis, 

biologis, psikologis, sosiologis, ekcnomis, dan keagamaan yang ada. Dari sudut 

pandang determinisme, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan 

oleh berbagai faktor dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan 

dengan maksud merehabilitasi pelaku. Sedangkan asumsi dasarfilsafat 

indeterminisme adalah bahwa sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, 

termasuk ketika is melakukan kejahatan. Karenanya, sebagai konsekuensi 

pilihan bebasnya, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan 

moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku. 

 Konsep keadilan juga berjalan seiring dengan kecenderungan untuk 

meninggalkan nilai subjektif sehingga didapatkan dasar pertimbangan nilai yang 

kokoh bagi suatu tatanan sosial. Hal ini diungkapkan oleh Kelsen, yang 

memaknai keadilan sebagai keadilan yang berdasarkan hukum (keadilan 

legalitas). 

 Keadilan dalam arti legalitas: suatu kualitas yang berhubungan bukan 

dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan pada penerapannya. Pada 

keadilan bermakna legalitas, peraturan dikatakan “adil” jika benar-benar 

diterapkan pada semua kasus, yang menurut isinya, peraturan ini harus 

diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” tanpa memperhatikan 

nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sudah 

dipertimbangkan. Keadilan adalah sebagaimana dianjurkan dalam hukum 

positif, baik dalam tatanan hukum kapitalis maupun komunistik, demokratik 

maupun otokratik. 

 Jika pemyataan bahwa perbuatan tertentu “sesuai” atau “tidak sesuai” 

dengan suatu norma hukum disebut suatu pertimbangan nilai, maka 

pertimbangan nilai objektiflah yang harus dibedakan secara jelas dari 

pertimbangan nilai subjektif yang menyatakan suatu kehendak dan perasaan dari 

subjeknya.  

 Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai faimess. la merumuskan 

dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas 



kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua 

orang. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat diharapkan dapat memberi keuntungan semua orang dan semua 

posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. 

 Pada keadilan sebagai faimess, konsep tentang aturan yang”baik” adalah 

lebihtinggi maknanya dibanding “manfaat”. Hal ini berbeda dengan pandangan 

bahwa kaum utilitarian yang menganggap sesuatu “baik” jika sudah bermanfaat. 

Namun untuk mengukuhkan prinsip ini, kita harus kembali ke posisi asli bahwa 

setiap individu menginginkan terpenuhi nilai-nilai primer kehidupan. 

Masyarakat yang tertata baik adalah masyarakat yang melahirkan sikap moral 

sportif, sehingga posisi keadilan dan kemanfaatan kongruen. 

 Refleksi terhadap sanksi adalah sejauh mana pidana dapat dijatuhkan. 

Teori retributif menjelaskan sebagai berikut. 

1. Bahwa dengan pidana tersebut, akan memuaskan perasaan balas dendam si 

korban, baik perasaan yang adil bagi dirinya, teman, dan keluarganya. 

Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan 

untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut 

vindicative. 

2. Pidana dimaksud untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan 

dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan 

orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar 

akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut faimess. 

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa 

yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang 

dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke 

dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau 

dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya, baik yang 

dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. 

 Keadilan mengemban fungsi “menyelaraskan” dan menyeimbangkan”. 

Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat 

kondisi kemasyarakatan menjadi selaras dan seimbang. Keadilan yang 

dimaksudkan adalah besaran yang bersumber dari dalam jiwa manusia itu 



sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat 

dieksplisitkan (dijabarkan) melalui argumentasi-argumentasi (dirasionalkan). 

 Negara merupakan sebuah ikhtiar (usaha) yang akan membawa orang 

pada satu tujuan, yakni menuju pada keadilan. Muatan-muatan keadilan yang 

umum akan tampil atau eksis manakala masing-masing kelompok (masyarakat) 

dalam negara dapat memfungsikan diri mereka. Keadilan dengan sendirinya 

akan muncul. 

 Beberapa abstraksi tentang kualifikasi keadilan sebagaimana diterbitkan 

oleh para filsuf dalam Rhetoric dan Politics: 

1. Keadilan distributif (keadilan legislatif), diterapkan dalam pendistribusian 

kesejahteraan masyarakat. Keadilan mengarah pada.proporsi. Konsep ini 

menggariskan hat yang fundamental tetapi kerap kali dikesampingkan oleh 

filsuf hukum yang berhasrat membuktikan kebenaran dalam perspektif ilmu 

politik. 

2. Keadilan korektif (keadilan remedial), berdekatan dengan prinsip equilibrium 

(keseimbangan) yang terganggu. Hakim akan berlaku adil (setimbang) pada 

partisan-partisan, menginvestigasi karakter kerugian yang terjadi, mencari 

keseimbangan kerugian yang terganggu tadi dengan penjatuhan sanksi yang 

diambil dengan cara-cara yang menyakitkan dan akan menghitung, serta 

menagih setiap penderitaan yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran 

hukum. 

 Pada sistem hukum modem, keadilan dianggap telah diberikan dengan 

membuat hukum positif. Ali dalam konteks ini menuliskan: 

yang lebih memprihatinkan lagi, karena akibat penggunaan kacamata 

positivistik kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, 

maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim gagal 

untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan sekadar 

mampu menghasilkan keadilan yang prosedural. 

 Selanjutnya, Adji Samekto 1erpendapat bahwa upaya mewujudkan 

substantif justice bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi 

dalam memenuhi legalitas sistem hukum modem. 

 Formal Justice yang ditegakkan melalui Undang-undang di Indonesia 



menunjukkan bahwa pihak-pihak tertentu dapat merusak nurani atau akal sehat 

yang bersifat genuine di batik semua pemyataan “harus sesuai dengan hukum”. 

Asas kepastian hukum dalam evolusi pemidanaan berkembang sebagai reaksi 

atas rezim masa lalu banyak menganggap tidak adanya kepastian hukum. Maka, 

undangundang menjadi satu dasar yang menentukan apakah suatu perbuatan 

dapat dihukum atau tidak. Menurut Aristoteles, hukum untuk pastinya adalah 

rule atau “aturan”. 

Aturan harus memiliki standar yang objektif, antara lain: 

1. penerapan hukuman (sanksi) dalam cara-cara yang pasti akan menembus 

tiap kejahatan pidana; 

2. “restitusi” akan menembus tiap-tiap kerugian yang timbul karena 

wanprestasi; 

3. hal kerugian dan kerusakan secara ekonomi yang timbul lantaran suatu 

perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang 

akan membawa keuntungan (untuk menutupi kerugian). 

 Hukum yang merupakan seperangkat kaidah atau dikenal dengan norma-

norma harus memenuhi asas lex certa, yaitu rumusan harus pasti (certainty), 

jelas (concise), dan tidak membingungkan (unambigous). Pada positivisme, 

pencarian keadilan dalam aturan hukum atau wujud sanksi yang ditetapkan, 

dengan lebih dahulu dilakukan pemusatan perhatiannya pada isi dan berlakunya 

hukum positif. Kebenaran suatu aturan dalam perundang-undangan adalah pada 

apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut. 

 Nilai-nilai hukum bukanlah bidak-bidak yang mudah digeser seenak kita 

atau menurut dorongan hati. Keberadaan mereka berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Menurut Hegei, nilai hukum tertutup bagi kesewenang-vvenangan 

(seenaknya sendiri) dan hal itu berlaku juga untuk hubungan antar mereka. 

Orientasi pada ide hukum dipandang sebagai kebebasan ini akan kehilangan 

landasannya jika dapat ditunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk bebas. 

 Hukum adalah tatanan sosial yang ada sejak masa lalu hingga sekarang. 

Demikian pula sanksi sebagai sarana pertanggungjawaban, hukum memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan tatanan sosial lainnya. 

Selanjutnya, Kelsen menekankan bahwa: 



Perilaku yang sesuai dengan tatanan yang berlaku dicapai melalui sanksi 

yang diberikan oleh tatanan itu sendiri. Prinsip ganjaran dan hukuman 

sangat penting bagi kehidupan sosial, terjadi dengan mempertautkan 

tindakan yang sesuai dengan yang bertentangan dengan tantangan 

tersebut di satu pihak, dengan suatu keuntungan yang dijanjikan atau 

kerugian yang diancam di pihak lain, secara berturut-turut sebagai 

sanksi. 

 Dewasa ini, dikenal dengan asas legalitas yang mengatakan bahwa tiada 

pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.28 

Asas legaiitas menghendaki kepastian yang diperoleh melalui ketentuan undang-

undang. Kepastian dalam hukum positif ditemukan lewat empat bentuk, yaitu 

aturan hukum, putusan hukum, figur hukum (pranata hukum), dan lembaga 

hukum. Lembaga hukum terpenting adalah negara. 

 Di mana terdapat masyarakat, baik masyarakat modem maupun 

primitive, selalu saja ada konflik kepentingan. Saat terjadi konflik kepentingan 

ini, akan muncul dan menawarkan penyelesaian. Aturan-aturan yang ada di 

dalam masyarakat muncul sebagai implikasi atau sensasi yang menawarkan 

penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan konflik yang ada dimasyarakat. 

Dalam hal semacam ini, dibutuhkan inovasi kultural. 

 Suatu aturan hukum yang memiliki harapan hidup relatif lebih lama 

hanyalah tatanan hukum yang bukan untuk memuaskan kepentingan satu pihak 

dengan mengorbankan pihak Iainnya, tetapi yang menghasilkan suatu kompromi 

antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memungkinkan 

terjadinya friksi. 

 Kewibawaan dan kekuasaan adalah gejala-gejala esensial dalam setiap 

masyarakat manusia. Orang-orang akan selalu membutuhkan lembaga-lembaga 

untuk menata (menstrukturisasi) masyarakat mereka. Lembaga hukum 

mengonkretisasi kekuasaan hukum. Aturan yang baik adalah aturan yang dapat 

mengakomodasi dan memberi manfaat dalam kehidupan. 

 Asas kemanfaatan atau dikenal juga dengan asas utilitarisme adalah 

bahwa orang harus berusaha mencapai kebahagiaan yang sebesar-besamya bagi 

jumlah terbanyak orang. Dalam teori teleologik, asas kemanfaatan berrti bahwa 



tujuan suatu aturan adalah sebagai suatu kemanfaatan (faedah) perbuatan. Secara 

umum, suatu perbuatan memiliki kemanfaatan jika sekurang-kurangnya suatu 

perbuatan memiliki akibat-akibat baik yang sama banyak ketimbang akibat-

akibat buruk. 

 Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pidana dalam 

hal ini memiliki tujuan yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang 

melakukan kejahatan, tetapi agarjangan melakukan kejahatan. Karena teori ini 

miliki tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering disebut 

sebagai teori tujuan (utilitarian theory)33. Dari teori ini, muncullah tujuan 

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan 

kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. 

 Aliran utilitarisme memandang kegunaan aturan yang ada sebagai kaidah 

yang tertentu bagi kesejahteraan umum. Menurut Bruggink, ada 3 (tiga) aliran 

yang memberikan tipikalisasi tentang kemanfaatan. 

1. Aliran hedonisme, yaitu orang memandang kebahagiaan sebagai 

kenikmatan manusia. Apa yang baik adalah apa yang memberikan 

kenikmatan terbesar oleh Jeremy Bentham (1748-1832), yang juga 

berpendapat bahwa kenikmatan itu dapat dikuantifikasi. la memberikan 

pembuka jalan bagi perubahan masalah moral menjadi masalah teknikal 

yang dikemukakan, yang dengan perhitungan-perhitungan ilmiah bidang 

ilmu sosial akan dapat diselesaikan. 

2. Utilitarisme-idiil, menurut G. E. Moore (1873 - 1958), kebahagiaan 

mempunyai arti yang lebih luas, termasuk di dalamnya hal memperoleh 

pengetahuan. Hal ini mempunyai akibat-akibat untuk pemenuhan 

normatif atas utilitaristik.  

3. Utilitarisme kuasi-idiil, menurut J. S. Miil (1806 - 1873), kenikmatan 

adalah syarat yang perlu untuk hal baik, tetapi yang baik bergantung juga 

pada pengalaman pengalaman manusia lain, yang tidak dapat 

dikualifikasi sebagai kenikmatan. 

Pokok-pokok teori utilitarian menurut Karl 0 Christiansen, antara lain: 



1. tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 

2. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat; 

3. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 

pelaku (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana; 

4. pidana harus diterapkan menurut tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan; 

5. pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila 

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Alasan utama penjatuhan pidanaadalah untukmenjamin kelangsungan 

hidup masyarakat dan untuk mencegah orang mengalahkan kejahatan. Penganut 

utilitarisme lainnya adalah Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa 

“Suatu perbuatan tidaklah dinilai oleh hal-hal yang mutlak (keadilan, 

kebenaran), yang irasional, tetapi oleh suatu sistem yang dapat diuji, yaitu “the 

greatest happiness for the greatest number” atau secara singkat kebahagiaan 

yang terbesar”. Selanjutnya, ia mengemukakan tujuan pemidanaan, antara lain: 

1. mencegah semua pelanggarani 

2. mencegah pelanggaran yang paling jahat; 

3. menekan kejahatan; 

4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya. 

 Faktor terpenting dalam pemilihan sanksi ialah bahwa suatu pemidanaan 

dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, 

apapun artinya, penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau 

pendidikan moral. Kepedulian teoretis menurut usaha untuk lebih mendalami 

utilitarian theory menurut 3 (tiga) belahan interpretasi. Pertama, tujuan 

pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Wesley Crag menilai 

bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai 

suatu bentuk kontrol sosial. 

 Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pola 



pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si 

terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit 

sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dibaca sebagai sympton 

disharmony mental atau ketidakseimbangan yang membutuhkan terapi psikiatris, 

konseling, latihan spiritual, dan sebagainya.  

 Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk teori ini 

merupakan bagian doktrin pemidanaan sebagai proses reformasi. Setiap 

pemidanaan pada dasamya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak 

dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan 

kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pemidanaan, si 

terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan 

atasnya. 

 Dalam menentukan sanksi seperti apa yang memenuhi ketiga perpaduan 

nilai tersebut (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan), perfimbangan 

motivasi dari korporasi dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan.  

Menurut Gerry A. Ferguson, ada dua kelompok pemikiran mengenai yang 

mendasari tindakan-tindakan pejabat koorporasi. Pertama, pandangan law and 

economic yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan 

keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi 

hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

 Para pejabat individu akan senantiasa rasional dan objektif menilai 

implikasi-implikasi finansial dari keputusan potensial untuk melakukan 

kejahatan atau tidak), dan akan selalu memilih pilihan yang sangat mendukung 

tujuan peningkatan laba perusahaan. Dalam pandangan ini, hukum melarang 

perbuatan tertentu karena ia menimbulkan kerugian atau kesalahan kepada 

masyarakat, yangsetidaknya dapat dihitung dari sudut uang sebagai biaya (cost) 

dan biasanya social cost. 

 Kedua, pandangan sosiologis yang mengakui bahwa menghasilkan 

keuntungan adalah suatu tujuan perusahaan dan dapat -menjadi tujuan dominan, 

namun menyatakan bahwa profit bukan tujuan satu-satunya. Perusahaan adalah 

organisasi sosial dan interaksi individu-individu menghasilkan kepentingan yang 



lain, seperti stabilitas dan martabat. Yang lebih penting, sifat sosial perusahaan 

Bering termotivasi kepentingan di luar keuntungan finansial, semata untuk 

kepentingan diri atau perusahaan. Kepentingan ini meliputi keinginan atas 

keamanan (keselamatan), pencapaian martabat dan kekuasaan pribadi, keperluan 

untuk identifikasi sebagai dan diterima oleh anggota lain dalam kelompok 

sosial. 

 Tentang ketiga asas keadilan-, kepastian hukum dan kemanfaatan, 

Radbuch menekankan bahwa pertautan tiga asas tersebut berubah-ubah. Faktor 

yang menentukannya adalah kekuasaan dan kehendak pembuat undang-undang. 

Positivitas dari hukum pada akhimya tergantung pada keputusannya.  



BAB IV 

SANKSI TERHADAP KORPORASI YANG MENIMBULKAN 

KERUGIAN BAGI PEREKONOMIAN NEGARA MENURUT UNDANG-

UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang seutuhnya 

tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 

 Korporasi sebagai subjek hukum, maka setiap korporasi dapat melakukan 

tindak pidana. Kejahatan korporasi yang merugikan perekonomian negara diatur 

dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan korporasi apabila tindak 

pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik hurdasarkan hubungan kerja 

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan lain, bertindak 

dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersamasama. 

 Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, dimana telah terjadi 

pergeseran nilai yang semula hanya merupakan individual crime, tetapi kini 

telah menjadi white collar crime. Sebagai suatu bentuk kejahatan transaksional, 

korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga meianggar hakhak 

sosial ekonomi secara meluas. Implikasinya adalah pada perekonomian negara. 

Maka korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan nonkonvensional yang dengan 

penanggulangan yang khusus pula. 

 Dari penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dapat diketahui bahwa tujuan dibentuknya undang-undang adalah 

untuk menjangkau berbagai modus operasi penyimpangan keuangan negara 

yang berdampak juga pada perekonomian negara. Penyimpangan ini meliputi 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan tercela yang 

menusuk rasa keadilan masyarakat sehingga layak untuk dipidana atau dengan 



kata lain dijatuhi sanksi. Suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum dan 

dapat dijatuhi sanksi tentunya harus dilengkapi pembuktian tentang ada tidaknya 

kerugian yang dimaksud dalam delik tersebut. 

 Perkembangan sosial masyarakat, diikuti dengan perkembangan 

teknologi dan modus operasi kejahatan menyebabkan sulit untuk membuktikan 

seberapa besar kegiatan perekonomian negara. Hal ini didukung dengan 

keberadaan korporasi sebagai badan hukum atau kumpulan orang yang dalam 

operasionalnya memiliki banyak kesempatan, wewenang, dan fasilitas yang 

sedemikian canggih dan terorganisasi Berta berpeluang menumbuhkan bentuk 

kejahatan nonkonvensional, di luar delik-delik KUHP. 

 Korupsi berada dalam lingkup kejahatan di bidang ekonomi dengan 

subjek hukum yang meliputi setiap orang, korporasi dan pegawai negeri. “Setiap 

orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah 

kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum.' Pengertian “setiap orang” mengalami 

perluasan arti. Pengertian “setiap orang” adalah orang per orang (natuurlijk 

person) dan, badan hukum (rechtpersoon). Demikian juga, korporasi yang 

dimaksudkan, meliputi perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan 

hukum. 

 Klasifiksai tindak pidana korupsi menurut undang-Undang nomor 31 

tahun 1999 sebagai berikut. 

1. Pasal (2) dan Pasal (3): 

Bunyi Pasal (2): 

(1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

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

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  



Bunyi pasal (3): 

(3)  Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau satu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

 Dari kedua pasal ini, dijelaskan tindak korupsi pokok merupakan delik 

formil di mana tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur 

perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Unsur-unsumya 

adalah setiap orang, dengan tujuan mementingkan diri sendiri atau orang lain 

atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada karena jabatan atau kedudukannya, dapat merugikan perekonomian negara. 

Sifat melawan hukum tertera pada unsur-unsur tersebut. 

2.  Pasal (5) sampai dengan Pasal (12) 

 Pasal ini menerangkan bahwa tindak pidana korupsi meliputi juga jenis 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tindak pidana korupsi yang 

diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 209, 210, 387 dan 

388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. 

3. Pasal (14) 

 Bunyi Pasal (14): 

Setiap orangyang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas 

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut 

sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini. 

Pasal ini merupakan perluasan tindak pidana korupsi. Menetapkan tindak 

pidana yang dalam undang-undang lain digolongkan sebagai tindak pidana 

korupsi.  

4.  Pasal (15) dan pasal (16) 

Bunyi pasal (15): 



Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud pasal (2), pasal (3), pasal (5) sampai dengan 

pasal (14). 

Bunyi pasal (16): 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan 

bantuan, sarana, kesepakatan, atau keterangan untukterjadi tindak pidana 

korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana 

korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), pasal (3), pasal (5) sampai 

dengan pasal (14). 

 Dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang merupakan 

perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tindak pidana korupsi 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Pasal (5) dan pasal (6): tindak pidana penyuapan aktif. Aktif karena subjek 

hukum menjanjikan “sesuatu” kepdaa pegawai negeri atau penyelenggara 

negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya. “Sesuatu” tersebut dapat berupa 

suap/sogok, hadiah (gift), janji atau apapun yang mempunyai nilai sebagai 

timbal balik dari perbuatan yang dikehendaki. 

2. Pasal (7): tindak pidana pada pemborongan dan tender. Ini merupakan 

tindak pidana yang berada dalam lingkup aktivitas pemborongan dan 

penyerahan barang bangunan. 

3. Pasal (8) sampai dengan pasal (10): tindak pidana menggelapkan, 

menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai dokumen-

dokumen berkaitan dengan tugas administratif. 

4. Pasal (11) dan pasal (12): tindak pidana penyuapan pasif. Pasif karena 

mengandung unsur-unsur: menerima hadiah (gift) dan janji (belofte) padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena ada hubungannya dengan jabatan atau profesi tertentu (hakim, 

advokat). 

 Pasal-pasal tersebut disertai dengan sanksi/ancaman pidana bagi 

perseorangan. Dalam penjelasan undang-undang, “melawan hukum” mencakup 



unsur melawan hukum formil dalam arti formil maupun melawan hukum dalam 

arti materil. 

 Dalam hal tindak pidana bagi korporasi yang membahayakan 

perekonomian negara, sanksi diatur dalam Pasal 20. 

Pasal 20: 

Ayat (1): Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 

suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 

terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 

Ayat (2): Tindak pidana korporasi dilakukan korporasi apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan oleh orangorang, baik berdasarkan hubungan 

kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 

tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 

Ayat (3): Dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

Ayat (4): Pengurusyang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 

Ayat (5): Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 

panggilan untuk menghadap dan penyerahan Surat panggilan tersebut 

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat 

pengurus berkantor. 

Ayat (7): Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 

pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu 

pertiga). 

 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pasal (2) menyebutkan bahwa 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana itu 

dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan lain, bertindak dalam 

lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 

 Undang-undang tidak merumuskan secara jelas kriteria kerugian, tetapi 

kriteria yang secara tegas dicantumkan adalah adanya keuntungan bagi diri 

sendiri atau orang lain atau suatu badan, karena jabatan, kedudukan, unsur suap 

menyuap, hadiah dan gratifikasi oleh dan untuk pegawai negeri atau bukan 



pegawai negeri. 

Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang 

diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 adalah korupsi secara 

formil. 



 

BAB V 

ASPEK KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN 

PADA SANKSI TERHADAP KORPORASI YANG MENYEBABKAN 

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA 

A.  Sanksi terhadap Korporasi yang Merugikan Perekonomian Negara 

 Bila kita amati, perkembangan hukum dewasa ini, terutama untuk delik-

delik khusus seperti korupsi atau delik-delik dalam peraturan lain di luar KUHP, 

sanksi yang dijatuhkan tidak lagi melulu soal bagaimana mengantisipasi 

suatu kejahatan. Perluasan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah karena 

kebutuhan, terutama dalam hal perekonomian yang disesuaikan dengan 

peradaban manusia. 

 Pertanyaan krusial yang muncul dalam perkembangan delik-delik 

khusus, terutama dalam hal hukum ekonomi dan bisnis adalah apakah hukum 

yang ada telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memacu 

perekonomian nasional. Korporasi menjadi suatu pilihan dalam menjalin dan 

meningkatkan relasi bisnis. Kerja sama yang baik antarkorporasi akan 

menciptakan tatanan sosial yang tertib dan menunjang pembangunan 

perekonomian negara. 

 Masyarakat tertib bukan hanya karena ketertiban merupakan kreasi 

sekelompok orang atau penguasa demi kepentingan anggotanya saja. Untuk 

mencapainya, dibutuhkan supremasi hukum yang mampu secara efektif 

mengatur masyarakat dengan konsep keadilan yang bersifat publik, yang 

tercermin dari kejujuran, ketertiban, dan keadilan. 

 Landasan konstitusional kegiatan perekonomian adalah pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 atau yang kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasia, 

meski implementasinya sering menimbulkan perdebatan panjang apakah sistem 

perekonomian negara yang dikehendaki adalah sosialis atau liberalis, atau mixed 

economic system. 

 Arah kebijakan ekonomi adalah ekonomi kerakyatan, yang 

menggambarkan bahwa sistem perekonomian Indonesia bertumpu pada 

mekanisme pasar yang berkeadilan, dengan prinsip persaingan sehat, adanya 

kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, menghindari berbagai 



struktur dan kondisi distortif, terutama dalam hal regulasi, transaksi dan 

pelayanan publik, mengembangkan prinsip transparansi dan kontitusional untuk 

menuju pada satu muara tujuan, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. 

 Jika dalam lapangan hukum perdata, aktivitas korporasi dapat dianggap 

penyimpangan dengan ultravires dan dapat diminta pertanggungjawaban. 

Demikian pula jika terjadi penyimpangan yang berupa pelanggaran ketentuan-

ketentuan di dalam hukum pidana, dapat pula dimintai pertanggungjawaban. 

Memang pengaturan dalam hal pertanggungjawaban korporasi mengalami 

keterlambatan. Keterlambatan ini lebih disebabkan karena secara konvensional, 

pertanggungjawaban pidana bersifat individualistis. 

 Evolusi di bidang hukum kemudian memandang bahwa kejahatan 

korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi bisa diberi 

hukuman oleh negara, baik hukuman bersifat administratif, perdata, maupun 

pidana. Konstruksi kesalahan yang berujung pada kejahatan yang dilakukan 

korporasi (sesuai dengan adagium res ipsa loquitur adalah dengan melihat pada 

realitas dalam masyarakat yang menunjukkan adanya kerugian dan bahaya, baik 

dalam hal yang bersifat fisik, ekonomi, maupun biaya sosial (social cost). 

 Pembenaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa segala sesuatu 

hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan 

keharmonisan antara berbagai kepentingan individu maupun sosial (kelompok 

dan negara). Selain itu dipertimbangkan juga faktor apakah suatu korporasi 

dalam aktivitasnya hanya mencari keuntungan/eksistensi diri tanpa aturan. 

Ketidakteraturan yang disebabkan korporasi dapat berdampak pada lenyapnya 

perlindungan konsumen dan kesemena-menaan dalam penggunaan teknologi 

pendukung. 

 Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian 

pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat 

bermanfaat oleh orang lain. Maka, hukum menciptakan suatu kreasi bagi 

tercapainya harapan-harapan dalam seluruh peristiwa hukum tersebut, tanpa 

harus mengakhiri atau menutup korporasi, tetapi penggantinya dengan bentuk 

pertanggungjawaban hukum yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.  

 Pengertian melawan hukum pada tindak pidana korupsi mencakup 



perbuatan tercela yang menusuk rasa keadilan masyarakat. Dalam Undang-

Undang nomor 31 tahun 1999, unsur kerugian tetap ada. Kemudian me!alui 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, rumusan ini ditegaskan bahwa dalam 

delik formil tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak terhadap negara. 

Tolok ukur untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi adalah adanya 

keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi karena kewenangan atau 

kesempatan. Sulit untuk menentukan kerugian negara yang jelas-jelas 

menghambat perekonomian negara. Dampak kerugian negara ini tidak dengan 

serta merta dirasakan sebagaimana Iayaknya kejahatan konvensional yang 

menimbulkan kerugian fisik, jiwa, dan harta benda seseorang. 

 Kerugian perekonomian seringkali terakumulasi terlebih dahulu dalam 

bentuk kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pas, atau setelah dalam jangka 

waktu tertentu masyarakat merasa dirinya dirugikan. Seharusnya, kerugian 

perekonomian sudah terindikasi ketika diketemukan adanya ketimpangan 

terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan masyarakat umum, di 

mana dalam setiap aktivitas perekonomian, terdapat pihak-pihak yang cenderung 

menomorsatukan kepentingan sendiri/kelompok suatu korporasi dapat dikenai 

delik korupsi. Korporasi dalam tindak pidana korupsi pada pasal 20 Undang-

Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2001 diatur sedemikian. 

1. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, 

maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 

dan atau pengurusnya. 

2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja 

maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut 

diawali, baik sendiri atau bersama-sama. 

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi 

tersebut diawali oleh pengurus. 

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 

dapat diwakili oleh yang lain. 

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut menghadap sendiri 



di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut 

dibawa ke sidang pengadilan. 

6. Dalam tuntutan pidana, dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk 

menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada 

pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap koorporasi hanyalah pidana denda 

dengan ketentuan maksimum ditambah sepertiga. 

 Menurut penulis, terdapat hal yang kotradiktif antara ayat (4) dan ayat 

(5). Ayat (4) mencerminkan toleransi hakim untuk menerima pengurus sebagai 

wakil korporasi. Sementara ayat (5) mencerminkan otoritas hakim untuk 

memaksa terdakwa korporasi. 

 Dengan mengkaji sistem penjatuhan sanksi di Inggris, korporasi pada 

dasamya (berdasarkan teori identifikasi), dapat diminta pertanggungjawaban 

sama dengan orang pribadi. Misalnya, dalam delikkorupsi yangmerupakan 

sebuah conspiracy, sikap batin (pendirian, keputusan) pengurus dapat 

dipersamakan sebagai motif atau perwujudan sikap korporasi. Dengan demikian, 

korporasi dapat dijatuhi sanksi. 

 Konsep tindak pidana yang baru dapat dikenakan sanksi jika telah ada 

aturan hukum atau Undang-Undangnya terlebih dahulu, sebagaimana yang 

terkandung dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Intinya 

bahwa flap tindak pidana itu baru memberi kepastian hukum jika diatur terlebih 

dahulu dalam undang-undang. 

 Mengingat bahwa korupsi adalah kejahatan nonkonvensional, maka 

ketentuan pada pasal 20 ayat (7) seolah menutup kemungkinan untuk dijatuhkan 

sanksi lain yang bersifat nonkonvensional. Kata-kata “hanyalah pidana denda” 

membatasi dan melindungi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban 

pidana lainnya. 

 Sanksi berupa denda bersifatekonomisdan administratif dapat digunakan 

sebagai suatu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Perlu dikaji pula 

dampak penjatuhan sanksi, apakah benar-benar selaras dengan keberadaan 

hukum pidana sebagai ultimatum remedium atau justru menimbulkan masalah 

baru, karena bisa raja korporasi menganggap denda sebagai biaya cost effective 



atau pemilik justru menutup badan usaha. Apakah ini berarti sanksi denda 

sebagai hukuman pokok, bukan pilihan terbaik. 

 Dalam konsep rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada jenis 

pidana pokok baru, yakni pidana perserikatan, yang berupa: 

1. Pembubaran perserikatan; 

2. Penuntutan sebagian atau seluruhnya; 

3. Penempatan usaha di bawah pengawasan pemerintah untuk jangka waktu 

yang ditentukan oleh hakim; 

4. Pembayaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim; 

5. Penyitaan (sick) keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

6. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana. 

 Penjatuhan sanksi pada setiap bentuk kejahatan selalu dipertimbangkan 

atas seberapa besar tingkat pelanggaran kaidah hukum posifif dan berupa besar 

kepentingan yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. 

 Jika sanksi merupakan perwujudan hukum pidana, maka penggunaan 

hukum pidana harus dilihat dalam konteks planning for social defence. Artinya, 

sanksi tersebut dibuat sedemikian rupa agar tidak semata-mata menjadi 

hukuman yang membuat jera, tetapi benar-benar menjadi sarana pertahanan 

menyeluruh yang mengarah pada melindungi kepentingan perekonomian negara, 

juga sebagai filter yang mampu mengatasi dampak kejahatan bisnis dalam masa 

globalisasi yang kental dengan nuansa neoliberalisme dan akrab dengan pola 

persaingan dengan segala modus operasinya. 

 Pertimbangan besamya dampak kejahatan dan kepentingan 

yang dirugikan ini menimbulkan kewajiban memberi pertanggungjawaban dari 

subjek atau pelaku kejahatan bagi korban kejahatan. Kerugian yang ditimbulkan 

oleh kejahatan korporasi di bidang nilai sosial adalah merusakkan nilai-nilai 

demokrasi. Luntumya nilai-nilai demokrasi menghambat kemajuan 

perekonomian negara, karena perekonomian Indonesia dibangun atas dasar 

demokrasi. Kolusi antara korporasi dan pejabat pemerintah dilakukan secara 

tertutup dan diupayakan untuk tidak transparan. Sementara keterbukaan 

(transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi. 

 Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah 



terjadinya perubahan minat para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang 

produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat, termasuk 

manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang diinginkan. 

 Penyebaran tanggung jawab dan korban sangat Iuas sehingga upaya 

menelaah kejahatan korporasi yang merugikan perekonomian negara menjadi 

sulit dideteksi. Status pelaku pelanggaran hakum atau pelaku tindak kriminal 

terkesan ambingu dan ini menjadi faktor penyebab lemahnya sanksi yang 

dijatuhkan kepadanya. 

 Korporasi yang merugikan perekonomian negara memenuhi delik 

nonkonvensional, yaitu korupsi. Karakteristik korporasi sebagai badan usaha 

yang bergandengan tangan kekuasaan atau elit politik selalu dibarengi dengan 

kekuasaan korporasi yang sedemikian besamya dan ini berdampak pada 

kemudahan korporasi untuk lebih memilih menggunakan sanksi administratif 

daripada menyelesaikan usaha mela!ui peradilan. Dampaknya, proses 

penyelesaian perkara untuk sampai pada pemidanaan atau penjatuhan sanksi 

menjadi terhambat. 

 Penyelesaian administratif biasanya diwamai dengan usaha korporasi 

agar tindakan atau keputusan administratif yang dikenakan bersifat minimal dan 

tidak merugikan kepentingannya. Tentunya hal ini sungguh berbeda denga 

sanksi pada kejahatan konvensional, di mana victim (korban) nyata-nyata 

kelihatan dan kejahatan jelas dirasakan. 

 Sifat -korban kejahatan korporasi yang merugikan keuangan negara 

biasanya, unaware victim, maka kejahatan korporasi juga abstract victim. Secara 

individual, tidak merasakan kerugian materil yang besar dari kejahatan 

korporasi. Efek viktimisasi kejahatan korupsi dirasakan apabila penyebaran 

korban kepentingan sesama perusahaan, competitor terhambat, spionase 

industry, monopoli dan persaingan tidak sehat, adanya informasi instansi 

pemerintah yang diragukan, tertutupnya laparigan kerja, diskriminasi aturan 

perusahaan, kemudahan perizinan yang merugikan Iingkungan hidup, hasil 

produk perusahaan yang tidak sesuai dengan standar produk, kebijakan ekonomi 

yang merugikan masyarakat dan berdampak pada kesenjangan sosial, dan 



sebagainya. 

 Kejahatan korporasi yang cenderung bersifat rahasia menjadikan sukar 

diketahui, bahkan korban tidak tahu kerugian apa yang sedang dialaminya. 

Kesulitan juga menyangkut proses penentuan/kualifikasi kesalahan yang 

dilakukan korporasi, misalnya kesulitan menentukan apakah kejahatan sebagai 

akibat perseorangan anggota pengurus atau oleh orang lain di Iuar pengurus 

korporasi, orang yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi, atau orang 

yang menerima kuasa mewakili korporasi. Sukar untuk memilah mana perbuatan 

yang benar-benar dilakukan oleh korporasi.  

 Sanksi adalah sarana untuk mencegah orang melakukan kejahatan. 

Menurut hemat penulis, pencegahan akan datang bukan dari beratnya sanksi 

fisik yang dijatuhkan, tetapi pada sanksi psikis yang selayaknya. Penetapan 

sanksi yang juga tidak terlepas dari upaya pemenuhan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Ditutupnya suatu badan usaha menimbulkan kerugian bagi para 

pekerja yang menggantungkan nasibnya pada pemberi kerja, yakni pemilik atau 

stakeholder. 

 Pandangan sosiologis mengakui bahwa menghasilkan keuntungan adalah 

suatu tujuan perusahaan dan dapat menjadi tujuan dominan, meski menyatakan 

bahwa profit bukan tujuan satu-satunya. Perusahaan adalah organisasi sosial dan 

interaksi individu-individu menghasilkan kepentingan yang lain, seperti 

stabilitas dan martabat. Sifat sosial perusahaan sering termotivasi kepentingan di 

luar keuntungan finansial, semata untuk kepentingan diri atau perusahaan. 

Kepentingan ini meliputi keinginan atas keamanan (keselamatan), pencapaian 

martabat dan kekuasaan pribadi, keperluan untuk identifikasi sebagai dan 

diterima oleh anggota lain dalam kelompok sosial. Pandangan ini memperjelas 

banyaknya kepentingan yang tersirat di balik penetapan sebuah undang-undang. 

 Pidana sebagai cara yang ampuh untuk mengembalikan kerugian negara 

tidak tepat jika tidak disertai tumbuhnya rasa turut tanggung jawab atas 

kelangsungan hidup masyarakat, terlebihjika dikembalikan pada strukturdan 

substansi budaya Indonesia yang carat dengan nilai-nilai komunal. 

 Pada penjatuhan sanksi, penulis berpendapat bahwa menuntut 

pertanggungjawaban korporasi atas kejahatannya dapat dalam bentuk tanggung 



jawab sosial bagi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan: 

1. mengembangkan etika bisnisyangdilandasi kejujuran dan keadilan terhadap 

konsumen, karyawan, dan pemerintah dengan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia; 

2. membangun fasilitas atau sarana untuk pelayanan publik, seperti 

pendidikan, kemanusiaan, dan lembaga-lembaga keagamaan; 

3. meningkatkan perlindungan bagi kaum buruh, memberikan  sebagian 

keuntungan untuk kegiatan social di masyarakat, khususnya bagi strata 

lemah. 

 

B.  Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kermanfaatan pada Sanksi 

tertradap Korporasi yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian 

Negara 

 Di bagian awal tulisan ini, telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan 

perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat 

secara mandiri yamg didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat 

pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat. Dari definisi ini, kiranya diperoleh kejelasan makna bahwa 

perekonomian negara dikatakan memadai atau berkembang optimal jika 

rakyattelah berada dalam situasi penuh dengan manfaat, kemakmuran, dan 

kesejahteraan. 

 Menjadi pertanyaan dalam tulisan ini, apakah dengan sanksi terhadap 

korporasi telah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi 

perkembangan perekonomian negara. Negara tidak lain adalah masyarakat atau 

kita sendiri. 

 Transformasi budaya subkultur di bidang perekonomian melahirkan 

korporasi yang tumbuh sedemikian cepat dan meluas pada era globalisasi. Hal 

ini diperparah dengan sistem penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan 

pidana yang dinilai ringan, kurangnya stigmasi dan reaksi sosial melalui media 



massa, dan kesempatan yang teramat luas menjadikan korporasi sebagai 

kejahatan yang cepat berkembang . 

 Pandangan Law and Economic, yang menyatakan bahwa perusahaan 

didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat 

perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan. Para pejabat iridividu akan senantiasa rasional dan 

objektif menilai implikasi-implikasi finansial dari keputusan potensial untuk 

melakukan kejahatan atau tidak, dan akan selalu memilih pilihan yang sangat 

mendukung tujuan peningkatan laba perusahaan. Dalam pandangan ini, hukum 

melarang perbuatan tertentu apabila menimbulkan kerugian atau kesalahan 

kepada masyarakat yang setidaknya dapat dihitung dari sudut uang sebagai 

biaya (cast) dan biasanya social cost. Hal semacam ini tentunya telah menjadi 

perhitungan yang masak sebelum stakeholder perusahaan melakukan suatu 

tindak kejahatan. 

Sulitnya pembuktian pada kejahatan korporasi erat hubungannya dengan modus 

korporasi yang dekat dengan elite kekuasaan. Ketika hukum dalam 

keberdiriannya dipandang sebagai sebuah system of rules (aturan yang 

konseptual), masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu tatanan, 

yang ke dalamnya ada konspirasi sejumlah aturan atau kaidah-kaidah yang 

secara keseluruhan memihak pada kekuasaan. Fungsi legislator hendaknya lepas 

dari kekuasaan ataupun cara-cara yang dapat dijustifikasi secara moral. 

 Tidak ada kelompok manusia tanpa kepentingan. Kepentingan 

terbungkus dalam budaya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa budaya, budaya 

membentuk hukum, dan tidak ada manusia hidup tanpa hukum. Sila masyarakat 

tergolong masyarakat tradisional/primitif, maka sosok aturan yang ada juga 

bersifat hukum yang primitif. Sementara pada masyarakat modem, aturan yang 

ada juga bersifat modem. 

 Bila kita mengkaji bagaimana berkembangnya hukum sebagai suatu 

tatanan, kita akan menemukan adanya kausalitas antara “norma” dengan “ide 

melakukan tindakan”. Artinya, penafsiran terhadap asal-usul norma berpengaruh 

pada ide melakukan tindakan. Hal ini penulis maksudkan sebagai berikut. 

“Semua subjek hukum (termasuk korporasi) secara primitif memandang alam 



sebagai bagian intrinsik dal.am masyarakatnya. 

 Tatanan sosial pada taraf ini adalah sama dengan hukum. Seluruh 

ketimpangan di aiam akan diganjar dengan hukuman berupa ketidaknyamanan 

hidup, baik menyangkut hal-hal fisik maupun psikis. Contohnya, pada zaman 

dahulu masyarakat percaya jika tidak melakukan tradisi atau adat istiadat akan 

mendapatkan bencana. Bencana dianggap sebagai ganjaran atau hukuman dari 

penguasa alam. Pandangan primitif ini akan menimbulkan ide untuk berbuat 

sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang pada masa itu dianggap sebagai 

hukum. 

 Kausalitas antara norma dan ide ini berkembang ke tahap pembuatan 

suatu aturan yang dapat mengatasi ketimpangan dalam masyarakat dan 

pelanggamya akan diganjar dengan sanksi. ide inilah yang kemudian 

memunculkan berbagai konsep bahwa suatu kepastian hukum dicapai melalui 

sanksi yang tertulis dalam suatu tatanan sosial. 

 Pada keadilan sebagai faimess, konsep tentang aturan yang dianggap 

“baik” adalah lebih tinggi maknanya dibanding “manfaat”. Hal ini berbeda 

dengan pandangan kaum utilitarian yang menganggap sesuatu “baik” jika sudah 

bermanfaat. Tetapi, ketika kita berada dalam situasi psikologi moral dan 

pencapaian sentimen keadilan, kita sedang berada pada posisi membahas 

stabilitas keadilan sebagai” faimess dan menemukan bahwa keadilan dan 

kemanfaatan adalah kongruen. 

 Dalam upaya menelaah dan menilai apakah suatu aturan hukum telah 

sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemantaatan, tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan “problem persepsi”. Problem persepsi dalam menilai 

suatu aturan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan 

penilaian. Hal ini membuka ideide baru dalam menyikapi sanksi sebagaimana 

tercantum dalam aturan hukum positif. Keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan, dalam kasus kejahatan dengan korporasi sebagai subjek hukum 

dapat didasarkan pada doktrin strict liability, karena selain sulit membuktikan 

kesalahan, secara esensial kejahatan korporasi membawa dampak tingginya 

bahaya sosial yang ditimbulkan. 

 Menghadapi tindak pidana korupsi yang terorganisasi dan bersifat lintas 



batas teritotial dan sulit dalam hal pembuktian, diperlukan kordinasi yang erat 

antara pemegang jabatan di sektor publik dan jabatan pimpinan di sektor swasta. 

Kualifikasi kejahatan korporasi yang demikian memang menyulitkan legislator 

untuk menentukan rumusan sanksi dalam undang-undang. 

 Keterbatasan kemampuan hukum pidana lebih disebabkan oleh sifat 

hukum pidana serta fungsinya, di mana sanksi hukum pidana bukanlah obat 

untuk mengatasi sebabsebab penyakit/patologi sosial, tetapi hanya mengatasi 

akibat dari patologi sosial tersebut. Dengan kata lain, sanksi hanyalah 

pengobatan simptomatik dan bukanlah merupakan pengobatan kausatif. Efek 

pengobatan simptomatik menyebabkan efektivitas dan kepastian hukum 

diragukan. 

 Sanksi terhadap korporasi yang menyebabkan kerugian perekonomian 

negara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 

1999. yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 

tentang pemberantan tindak pidana korupsi, pembuat Undang-Undang meyakini 

bahwa sanksi tersebut telah sesuai dengan keadilan, kepastian hukum, dan 

kemafaatan, tetapi bagi “the man in the street” tentunya tidak demikian. 

 Hal ini disebabkan oleh problem persepsi yang berbedae Perbedaan 

persepsi ketika menafsirkan suatu pasal biasanya dibangun atas apa yang 

melatarbelakangi atau keadaan apa yang sedang dialami seseorang. Bagi 

pembuat undang-undang, isi pasal (20) tersebut dipandang ideal untuk mengatur 

masyarakat. Pembentuk undang-undang berbicara atas dasar kepentingan negara 

yang menginginkan perbaikan perekonomian. Sementara ketentuan yang 

menyebutkan pidana pokok bagi korporasi hanyalah pidana denda, dapat 

menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara lain sebagai berikut. 

1. Denda yang dijatuhkan telah diperhitungkan sebelumnya oleh koporasi yang 

melakukan kecurangan, karena bila sebuah perusahaan (korporasi 

melakukan aktivitas kejahatan) hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan 

dengan aktivitas tersebut korporasi memperoleh keuntungan berlipat ganda 

dipandang tanpa melakukan. Costeffective dan social cost tentunya telah 

diperhitungkan sebelumnya. Dari sudut masyarakat umum, mungkin 

diketahui adanya kerugian perekonomian negara. Atau bisa saja dengan 



social cost tersebut, masyarakat mendapatkan fasilitas fisik yang sebetunya 

didapatkan dari hasil kecurangan. 

2. Dalam tubuh korporasi itu sendiri, kepentingan individu akan menjadi 

motivasi yang kuat daripada kepentingan perusahaan, terutama dalam hal 

pencapaian profit. Motivasi ini bisa saja bersembunyi di batik kepentingan 

perusahaan. 

3. Kedekatan korporasi dengan kalangan elit pemerintahan akan mewamai 

kebijakan pemerintahan, khususnya di daerah. Aktivitas perusahaan tidak 

hanya dikendalikan oleh kepentingan financial, tetapi juga nonfinansial. 

Korporasi butuh untuk bergandengan tangan dengan pemerintah tidak hanya 

dalam hal financial, tetapi berkaitan pula dengan nama baik dan pengakuan-

pengakuan lainnya bahwa benar korporasi tersebut seolah mengambil 

berjasa telah mengambil bagian dalam mengembangkan perekonomian 

negara. 

 Upaya pencapaian keadilan, kepastian hukum dari kemanfaatan harus 

dibarengi dengan kesadaran bahwa hukum pidana telah bergeserdari ultimum 

remedium menjadi primum remedium. Sebab pada kejahatan korporasi, sebagian 

besar bentuk kejahatannya berada dalam ruang lingkung hukum administratif 

yang sanksinya cukup berat, misalnya pencabutan izin. Padahal sanksi 

pencabutan izin ini tidak akan memenuhi kriteria keadilan. Perlu 

dipertimbangkan bahwa yang justru mengalami kerugian karena pencabutan izin 

usaha adalah para karyawan, bukan pimpinan atau pemilik atau stakeholder 

korporasi. 

 Dengan didasarkan pada perspektif - hukum positif, perilaku yang sesuai 

dengan tata aturan yang berlaku di masyarakat dicapai melalui sanksi yang 

diberikan oleh tatanari tersebut. Hal ini menimbutkan efek bahwa setiap aturan 

yang mengandung sanksi menimbulkan reaksi tertentu di masyarakat untuk 

berperilaku “baik”sesuai dengan apa yang tersurat dalam aturan tersebut. 

 Produktivitas suatu aturan, baik dalam masyarakat tradisional maupun 

modem didasarkan pada norma hukum sebagai suatu standar. Artinya, norma 

merupakan dasar pertimbangan nilai spesifik yang menentukan apakah suatu 

aktivitas adil atau tidak adil. Norma hukum merupakan kumpulan nilai objektif, 



sedangkan aturan, apakah berbentuk undang-undang atau peraturan tertulis 

lainnya adalah nilai subjektif, yang eksistensinya diterima oleh sekolompok 

pembuat aturan tersebut. 

 Sanksi berupa pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi bagi korporasi yang menimbulkan kerugian 

perekonomian negara tidak menyertakan penjelasan secara rinci tentang denda 

tersebut.  Timbulnya multi interpretasi atas pasal dalam undang-undang tersebut 

dikarenakan nilai subjektif lebih eksis dibandingkan nilai objektif. 

 Sanksi denda dianggap sesuai yang “adil” bagi pembuat undang-undang, 

termasuk sekelompok orang yang “dekat” dengan pembuat undang-undang. 

Contohnya, kasus dana reboisasi dan pemotretan udara yang dilakukan oleh 

terdakwa Mohammad Hasan alias Bob Hasan, kasus dana pajak yang dilakukan 

oleh terdakwa Hansen Tionardi dan Hasvande Bosy Lubis. Kasus korupsi 

Ruislag Bulog dengan PT Goro Batara Sakti dengan terdakwa Hutomo Mandala 

Putra, Kasus Korupsi penggunaan Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia 

(BLEU) pada PT Bank Modem yang dilakukan oleh terdakwa Sumadikun 

Hartono, Kasus pemberian Kredit pada Bank Industri yang melewati Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan oleh Drs. R. 

Oemardjoedi dan Hashim Djoyohadikusumo, Kasus pencemaran lingkungan PT 

Caltex Pasific Indonesia, PT Newmon Minahasa, dan kasuskasus lainnya. Dalam 

hal ini nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ini, tentunya tidak 

dapat dianggap sebagai sesuatu yang absolut. 

 Suatu aturan (sanksi) atau institusi hukum adil atau tidak, pasti atau tidak 

pasti, bermanfaat atau tidak bermanfaat, bukan didasarkan atas kepentingan atau 

nilai subjektif karena secara ekonomis, peradaban manusia mengajarkan untuk 

mendapatkan keuntungan sehesarbesamya dari pengorbanan yang sedikit-

dikitnya. Padahal pemikirari sanksi hukum yang ideal semestinya atas standar 

normatif dari ideologi, serta realitas sosial yang berkembang secara dinamis. 

Fenomena ini berkembang dari masa ke masa. Dalam masyarakat primitif, 

seorang individu memandang dirinya sebagai bagian integral dari masyarakat, ia 

mengidentikkan dirinya dengan kelompoknya, demikian juga kelompok 

diindentikkan dengan dirinya. 



 Tidak ada individu yang lepas dari kelompoknya. Dalam pandangan 

masyarakat primitif, terdapat fakta jika akan mendapatkan pengobatan yang 

benar, pengobatan tersebut dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. ini 

mengisyaratkan bahwa sanksi hukum yang baik hendaknya diberikan bagi 

semua, bukan bagi individu atau kelompok. Pada posisi ini nilai keadilan dan 

kemanfaatan dapat dicapai. 

 Suatu produk perundang-undangan yang bertahan relatif lama adalah 

tatanan hukum yang bukan untuk memuaskan kepentingan di satu pihakdengan 

mengorbankan pihak lainnya, tetapi kompromi dari berbagai kepentingan yang 

berbenturan. 

 Berkaitan dengan sanksi terhadap korporasi yang merugikan 

perekonomian negara sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 199 

yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, interpretasi 

yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. 

1.  Pidana hendaknya memberikan penjeraan dan penangkalan. Penjeraan akan 

menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang 

sama. Penangkalan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan 

menakutkan dalam masyarakat. Fungsi penjeraan dari sanksi sepatutnya 

dianggap sebagai bentuk kontrol sosial karena setiap orang pada hakikatnya 

punya kepentingan untuk jauh dari kerugian atau penderitaan. Sanksi yang 

mengandung unsur penjeraan akan mempengaruhi sikap dan perilaku si 

terpidana maupun warga masyarakat. Dengan ini, nilai keadilan dan 

kepastian hukum diharapkan dapat tercapai. 

2.  Pidana hendaknya merupakan rehabilitasi. Pemidanaan dalam hal ini 

merupakan rehabilitasi dan reformasi perbuatan si terpidana, agar perilaku 

yang merupakan gejala patologi sosial dapat diantisipasi dan diatasi. 

Kejahatan dibaca sebagai symptom disharmony, maka butuh treatment 

melalui sanksi yang ada. Pemidanaan pada hakikatnya dipandang pula 

sebagai wahana pendidikan moral. 

 Sekalipun objek yang diperhatikan dalam suatu aturan antara keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan cenderung sama, tetapi keduanya, pada 

masing-masingnya memiliki benda yang mendasar berikut ini. 



1.  Keadilan cenderung dianalogikan “kesetimbangan”; “faimess” untuk setiap 

anggota (individu) dalam suatu komunitas. Dalam hal ini adalah komunitas 

publik. Keadilan juga merupakan suatu upaya pendistribusiari aset. Maka, 

ganti kerugian adalah hal yang wajar dan harus didistribusikan sebagai silih 

dari kejahatan atau wanprestasi. Aturan yang ada itulah sebagai wujud 

kepastian hukum. Tetapi di sisi yang lain, kemanfaatan (utility) memberi 

ruas bagi berbagai kepentingan sehingga secara kritis dipertanyakan apakah 

suatu sanksi benar-benar berguna bagi kesejahteraan (yang dalam hal ini 

menyangkut perekonomian negara). 

 Dalam hal sanksi terhadap korporasi yang merugikan perekonomian negara, 

unsur keadilan didapatkan dari:  

a.  Sanksi yang berlaku umum, tanpa membedakan strata sosial. 

b.  Sanksi ditetapkan sebagai sarana social defence (melindungi 

masyarakat) dan social welfare (untuk kesejahteraan masyarakat). 

2.  Kepastian hukum memiliki unsur pengesahan berdasarkan hukum. 

Korporasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaku bisnis. Selain 

itu, korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja 

karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat merusak terhadap 

ukuran-ukuran moral pelaku bisnis. Kejahatan bisnis (korporasi) 

merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, yang berintegrasi 

secara menyeluruh ke dalam struktur bisnis yang sah (the structure of 

legitimate business). Hal ini berdampak di bidang nilai sosial lainnya, yakni 

merusak nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat proses 

demokrasi. Kolusi antarkorupsi dan pejabat pemerintah dilakukan secara 

tertutup dan diupayakan untuk tidak transparan. Sementara keterbukaan 

(transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi. 

Dikhawatirkan, gejala patologi sosial ini akan mengubah minat para pelaku 

bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan 

manipulasi terhadap masyarakat, termasuk manipulasi terhadap pemerintah 

dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

diinginkan. 



Dalam hal sanksi, rumusan yang multiinterpretasi menyebabkan munculnya 

sanksi yang tidak rasional dan ini akan menimbulkan kekacauan hukum 

karena akan berujung pada tidak adanya kesamaan visi dalam menemukan 

dan menegakkan hukum itu sendiri. Sanksi pada dasamya merupakan upaya 

pemaksaan hukum. Dalam upaya pemaksaan hukum inilah, nilai sebuah 

kepastian hukum dapat terwujud. Maka dalam setiap perundang-undangan, 

sanksi merupakan simbol kepastian hukum. 

3. Kemanfaatan diperoleh jika sanksi diterapkan secara proporsional dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 

 Untuk mencapai ketiga nilai dasar dari sebuah produk hukum yang 

menegaskan penjatuhan sanksi bagi korporasi yang merugikan 

perekonomian negara, penulis memandang perlu adanya hal-hal berikut. 

a.  Pidana pokok berupa pidana denda, diwujudkan melalui: 

1) ganti kerugian terhadap negara; 

2) hukuman denda (equity fine) adalah menggunakan denda yang harus 

diberikan kepada pemerintah, di mana hasil yang diperoleh 

diperuntukkan bagi pemerintah; 

3) pengalihan menjadi hukuman individu, yakni mengalihkan hukuman 

terhadap korporasi kepada pejabat yang dianggap paling 

menyebabkan kejahatan tersebut; 

4) hukuman pelayanan masyarakat merupakan hukuman yang efektif 

dan patut dipertimbangkan. Korporasi yang dijatuhi sanksi pidana 

diharuskan pula membangun fasilitas umum, pendidikan, 

kemanusiaan, dan lain-lain hukuman yang lebih simpatik. 

b. Pidana tindakan, berupa: 

1) pencabutan seluruh/sebagian fasilitas tertentu yang diperoleh dari 

pemerintah selama waktu tertentu; 

2) penempatan korporasi di bawah pengampuan;  

3) kewajiban  membangun fasilitas umum bagi sarana pendidikan, 

keagamaan, dan kemanusiaan. 

 Penyebaran tanggung jawab terhadap perekonomian negara dan korban-

korban korporasi sangat luas, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam 



hal sosial dan moralitas masyarakat. Status pelaku pelanggaran hukum atau 

pelaku tindak kriminal yang ambigu menjadi faktor pendukung lemahnya sanksi 

yang dijatuhkan kepadanya. 

 Pada kenyataannya seringkali energi hukum positif ditanggapi sebagai 

satu-satunya sumber kepastian hukum, tetapi putusan bisa saja melukai rasa 

keadilan orang banyak. Pada saat yang sama, rasa keadilan yang dilukai tersebut 

menyebabkan nilai kemanfaatan tidak tercapai. 

 Idealnya, sanksi dibuat sedemikian rupa agar tidak semata-mata menjadi 

hukuman yang membuat jera; tetapi benar-benar menjadi sarana pertahanan 

menyeluruh yang mengarah pada melindungi kepentingan perekonomian negara, 

serta sebagai filter yang mampu mengatasi dampak kejahatan bisnis dalam masa 

globalisasi yang kental dengan nuansa neoliberaiisme dan akrab dengan pola 

persaingan dengan modus operasinya. 

 Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak dapat tercapai dalam 

porsi yang sama. Kepastian hukum yang diharapkan tampil melalui prinsip 

legalitas justru menggambarkan bahwa suatu aturan hukum adalah hasil karya 

cipta pembentuk undang-undang. Undang-undang menjadi cerminan yang 

memantulkan otoritas/kelompok penguasa dalam suatu negara. 

 Pada taraf ini aturan hukum positif dianggap baik. Tetapi bagi 

masyarakat modem yang terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi, memandang 

bahwa sesuatu dianggap “baik” jika sudah bermanfaat. Ketika kita berada dalam 

situasi psikologi moral dan pencapaian sentimen keadilan, kita sedang berada 

pada posisi relatif keadilan dan menemukan bahwa keadilan dan kemanfaatan 

adalah kongruen. 



BABVI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang sanksi terhadap korporasi 

yang merugikan perekonomian negara, maka penulis mengemukakan 

kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sanksi terhadap korporasi yang merugikan 

perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang 

nomor 31 tahun 1999, yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 20 

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pidana pokok 

yang dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda dengan ketentuan 

maksimum ditambah sepertiga. 

 Pidana pokok berupa pidana denda. Ketentuan ini lemah karena tidak ada 

penjelasan mengenai pidana denda tersebut. Problem perbedaan persepsi dalam 

menafsirkan pasal tersebut akan menimbulkan multiinterpretasi dalam 

pelaksanaannya. Mengingat bahwa tujuan penjatuhan sanksi selain sebagai 

punishment sekaligus treatment, sanksi dibuat sebagai sarana social defence dan 

social welfare. Maka bagi kejahatan korporasi yang merugikan perekonomian 

negara (secara khusus pada kasus korupsi), dapat dijatuhkan sanksi ganda, yaitu 

pidana pokok berupa pidana denda disertai pidana tindakan. 

 Kedua, sanksi terhadap korporasi tersebut belum sepenuhnya dapat 

memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi perkembangan 

perekonomian negara. Ketidaktercapaian nilai ini memunculkan gejala patologi 

sosial yang tidak kondusif bagi perkembangan perekonomian negara. Dalam 

memahami nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terdapat problem 

persepsi yang dilatarbelakangi kompleksitas kepentingan yang terselubung 

antara kepentingan negara dan masyarakat. Keduanya senantiasa berbenturan 

antara persepsi pelaku (korporasi) dengan persepsi korban (masyarakat/negara). 

Sementara bagi kaum positivistik, kepastian hukum dari sebuah sanksi 

didapatkan jika telah diundangkan. Situasi psikologi moral dan pencapaian 

sentimen keadilan meletakkan masyarakat pada posisi relatif keadilan dan 

menemukan bahwa keadilan dan kemanfaatan adalah kongruen. 

 Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan memiliki kriteria sebagai 

berikut. 



1. Keadilan 

 Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mencerminkan 

“kesetimbangan” dan “faimess” untuk setiap anggota (individu) dalam 

suatu komunitas. Keadilan juga merupakan suatu upaya pendistribusian 

aset. Maka, ganti kerugian adalah hal yang wajar dan harus didistribusikan 

sebagai silih dari kejahatan atau wanprestasi. 

2. Kepastian hukum 

 Aturan yang ada itulah sebagai wujud kepasti in hukum. Tetapi di sisi yang 

lain, kemanfaatan (utility) memberi ruang bagi berbagai kepentingan 

sehingga secara kritis dipertanyakan apakah suatu sanksi benar-benar 

berguna bagi kesejahteraan (yang dalam hal ini menyangkut perekonomian 

negara). Sanksi terhadap korporasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif positivistik 

merupakan satusatunya kepastian hukum. Padahal dalam penerapan hukum 

modem sakralisasi hukum positif sudah tidak tepat. Banyak aspek dalam 

kehidupan yang dapat mengubah hukum. 

3. Kemanfaatan 

 Energi hukum positif ditanggapi sebagai satu-satunya sumber kepastian 

hukum, tetapi putusan bisa saja melukai rasa keadilan orang banyak. Pada 

saatyang sama, rasa keadilan yang dilukai tersebut menyebabkan nilai 

kemanfaatan tidak tercapai. Pertautan ketiga asas (keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan) tersebut berubah-ubah. Faktor kekuasaan dan 

kehendak pembuat undang-undang turut menentukan dominasi satu dengan 

lainnya. 

 Positivitas dari sanksi terhadap korporasi yang merugikan perekonomian 

negara pada akhimya tergantung pada kemanfaatannya bagi kesejahteraan 

dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan yang merugikan 

perekonomian negara dengan subjek hukum berupa korporasi adalah bentuk 

kejahatan nonkonvensional. Jika sanksi merupakan perwujudan hukum 

pidana, maka penggunaan hukum pidana harus dilihat dalam konteks 

planning for social defence. Dengan mempertimbangkan bahwa sanksi 

sebagai bentuk kebijaksanaan hukum, hendaknya mengandung unsur 



punishment dan treatment. Maka, perlu ditentukan kategori sanksi yang 

jelas terhadap korporasi dengan mengacu pada bentuk pidana pokok disertai 

pidana tambahan berupa pidana tindakan. 

4.  Pidana pokok berupa pidana denda, diwujudkan melalui: 

a.  ganti kerugian terhadap negara; 

b.  hukuman denda (equity fine) adalah menggunakan denda yang harus 

diberikan kepada pemerintah, di mama hasil yang diperoleh 

diperuntukkan bagi pemerintah; 

c.  pengalihan menjadi hukuman individu, yakni mengalihkan hukuman 

terhadap korporasi kepada pejabat yang dianggap paling menyebabkan 

kejahatan tersebut; 

d.  hukuman pelayanan masyarakat merupakan hukuman yang efektif dan 

patut dipertimbangkan. Korporasi yang dijatuhi sanksi pidana 

diharuskan pula membangun fasilitas umum, pendidikan, kemanusiaan, 

dan lain-lain hukuman yang lebih simpatik. 

5.  Pidana tindakan, berupa: 

a.  pencabutan seluruh/sebagian fasilitas tertentu yang diperoleh dari 

pemerintah selama waktu tertentu; 

b.  penempatan korporasi di bawah pengampuan; 

c.  kewajiban membangun fasilitas umum bagi sarana pendidikan, 

keagamaan, dan kemanusiaan. 

 Model sanksi pidana dan sanksi tindakan ini hendaknya diatur secara 

rinci dalam undang-undang, dicantumkan secara jelas di dalam pasal-pasal dan 

penjelasannya agar tidak terjadi multiinterpretasi yang semakin mengaburkan 

tujuan hukum.  

 Suatu-kebijakan tidak dapat ditetapkan hanya atas dasar sakralisasi satu 

paradigma hukum, karena masing-masing paradigma memiliki keunggulan 

dalam mengolah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Merupakan hal yang mulia jika para penegak hukum tidak terjebak pada 

relativitas nilai, tetapi mutlak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.  
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