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PIDANA KORPORASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI?? 

Ditulis oleh 
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Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 

 

Saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan 

Kejaksaaan melibatkan korporasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah 

mengungkapkan setidaknya 90 persen lebih kasus korupsi melibatkan korporasi. 

Namun selama ini pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya berfokus pada 

pengurus korporasinya saja. Paradigma Aparat Penegak Hukum mungkin masih 

dipengaruhi oleh asas “societas delinquere non potest” atau “universitas delinquere 

non potest” yang dianut pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 

(KUHP). Memang pada KUHP, paradigma yang terbangun adalah badan hukum 

tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak 

pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. 

Sehingga yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah 

(natuurlijke persoon). Asas ini merupakan contoh pemikiran pada abad ke-19, 

dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari 

manusia. 

Salah satu bukti masih dominannya paradigma pemidanaan terhadap pengurus 

korporasi di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 59 KUHP yang mengatakan : 

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap 

pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka 

pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut 

campur melakukan pelanggaran tidak dipidana” 

Padahal pengaturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur 

secara khusus di UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam  UU 

tersebut sudah sangat jelas dan dapat memberikan landasan hukum untuk  bisa 

memperkarakan korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini salah satunya tercermin 

pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan definisi unsur setiap orang adalah 

perseorangan atau termasuk korporasi. 

Pandangan pemidanaan yang hanya terfokus pada pengurus saja, hal ini 

mengakibatkan kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara 

dikarenakan sebagian keuangan negara telah masuk menjadi harta kekayaan 

korporasi yang notabene nya kekayaan korporasi merupakan kekayaan yang 

terpisah daripada pengurus korporasi. 

 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Banyak kalangan ahli hukum mencoba mendefinisikan dan menghubungkan 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Atas hasil pemikiran itu lahirlah 

dua pandangan yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis 

diantaranya yang terkenal adalah pandangan Simons yang merumuskan Perbuatan 

Pidana atau “strafbaar feit” adalah sebagai berikut :“een strafbaar gestelde, 
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onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar 

persoon”.  

Jadi menurut Simons unsur-unsur strafbaar feit adalah : 

1) Adanya perbuatan manusia yang diancam dengan pidana; 

2) Secara melawan hukum (onrechtmatig);  

3) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);  

4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 

Berdasarkan uraian diatas Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur 

subjektif (pembuat).  

Sedangkan pandangan dualistis diantaranya dikemukakan oleh Moelyatno yang 

membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van 

het feit atau het verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang” 

(strafbaarheid van den persoon). Sejalan dengan itu Moelyatno memisahkan antara 

pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggunganjawab pidana” 

(criminal responsibility atau criminal liability). 

Walaupun demikian, kedua pandangan tersebut tetap mengharuskan adanya suatu 

kesalahan (schuld) dalam proses pemidanaan. Dapat/tidak dipidananya seseorang 

tidaklah cukup apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik dalam undang-

undang, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan atau yang sering disebut 

dengan asas ”Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). 

Sehingga menjadi titik point yang sangat penting untuk membuktikan unsur 

kesalahan pada sebuah korporasi yang telah melakukan korupsi. Menjadi 

pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengkonstruksikan unsur kesalahan 

(baik sengaja maupun kealpaan) dari suatu tindakan korporasi? Bagaimana 

mengkonstruksikan teori penyertaan (deelneming) dalam pertanggungjawaban 

pidana korporasi? Lalu bagaimana jika pengurus korporasi yang  melakukan tindak 

pidana namun melalui suatu tindakan korporasi? 

Atas beberapa permasalahan diatas, kalangan Ahli berusaha mengidentifikasi 

bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi untuk dapat memisahkan 

perbuatan individu maupun perbuatan korporasi yaitu diantaranya : 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab; 

b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;  

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. 

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan korporasi menjadi salah satu 

bentuk pertanggungjawaban diatas, terdapat beberapa doktrin pertanggungjawaban 

pidana korporasi diantaranya yaitu  

a. Doktrin Identifikasi;  

b. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (vicarious liability); 

c. Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut UndangUndang (strict 

liability). 

Untuk lebih memahami masing-masing doktrin tersebut bisa didalami melalui 

beberapa kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 
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Perkembangan saat ini.. 

Dengan begitu banyaknya perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi 

belakangan ini, Pemerintah (baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas) mulai 

mencari cara untuk mengeluarkan landasan hukum pelaksanaan tentang 

pemidanaan korporasi. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh 

Korporasi. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendefinisikan bahwa 

untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi maka harus ada 

unsur kesalahan yang diantaranya: 

a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut 

atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi; 

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan 

pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan 

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari 

terjadinya tindak pidana. 

Apabila mengacu pada definisi diatas tentu masih banyak perdebatan dalam hal 

implementasi dilapangan. Seperti contoh yaitu apabila korporasi menerima 

keuntungan, tetapi niat utama/niat awal melakukan tindak pidana adalah dari orang 

lain/pengurus? Dalam teori dasar penyertaan (Deelneming) ada yang namanya 

Menyuruh Melakukan. Pihak yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana sekalipun 

mungkin dia menerima keuntungan, hal ini dikarenakan orang yang disuruh 

melakukan tidak mengetahui hal tersebut adalah tindak pidana dan tidak berniat 

secara sengaja untuk melakukan tindak pidana. Kemudian pertanyaan selanjutnya 

sejauh mana definisi melakukan pembiaran dan tidak melakukan pencegahan akan 

terjadinya suatu tindak pidana? Lalu bagaimana jika pada prakteknya ada bentuk 

kesalahan lain yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, 

dikarenakan sudah diatur secara limitatif. 

Bukan hal yang tidak mungkin akan berujung penyalahgunaan kewenangan yang 

dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dikarenakan minimnya pemahaman secara 

mendalam terkait teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini.  

Hal ini tentu menjadi tanggungjawab tersendiri bagi APIP untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  

Sehingga menurut hemat saya secara langsung maupun tidak langsung 

penguasaan dan pemahaman tentang teori pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi tanggung jawab APIP.  

Hal ini dilakukan semata-mata untuk terus berkontribusi dalam hal pencegahan dan 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap menjunjung tinggi keadilan 

dalam setiap due process of law di Indonesia. 

 

“Fiat Justitia Ruat Caelum” 

Keadilan harus ditegakkan, walau langit harus runtuh 


