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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pemenuhan terhadap kebutuhan 

masyarakat bertambah,serta secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan 

perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang 

dialami suatu negara misalnya inflasi,pengangguran, minimnya kesempatan 

kerja, hasil produksi yang menurun,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani 

dengan tepat maka suatu negara akan mengalami keadaan ekonomi yang stabil 

sehingga mempengaruhi kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ada pada 

negara tersebut. 

Lebih dari 71 tahun Indonesia merdeka, kondisi perekonomian pun 

semakin mambaik perlahan sejak krisis moneter ditahun 1998 silam. Namun, 

disisi lain masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan 

pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih 

rendah.Ketimpangan ekonomi saat ini disebabkanoleh ketidakseimbangan 

pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah di Indonesia.  

Berbicara lebih jauh mengenai pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari 

perhatian utama pemerintah disamping masalah-masalah nasional lainnya, 

terutama sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi 

suatu negara dapat tercermin dalam indikator pasar modal negara tersebut. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong 

masuknya modal asing maupun domestik ke dalam sektor-sektor yang produktif 
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untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas 

korporasi atau perusahaan. Hal ini berarti perubahan kondisi perekonomian 

secara makro akan mempengaruhi kinerja korporasi. Selain kondisi 

perekonomian, faktor seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah 

juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja korporasi. 

Tujuan utama korporasi adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam 

dan manusia guna mendapatkan manfaat atau benefit darinya.Dalam 

korporasimengenal istilah rugidanjuga untung.istilah rugi diberikan pada kondisi 

di mana korporasi mendapatkan hasil lebih kecil dari beban yang dikeluarkan. 

Bisa juga berarti korporasi tetap mendapatkan keuntungan akan tetapi 

keuntungan itu masih di bawah target keuntungan yang ditetapkan, kondisi ini 

diistilahkan sebagai opportunity loss (kehilangan moment/kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan). 

Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya 

mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik 

itu berupa suatu badan hukum maupun bukan memiliki kekuasaan yang besar 

dalam menjalankan aktvitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan 

korban yang menderita kerugian. 

Berbicara mengenai untung dan rugi dalam dunia bisnis, korporasi atau 

perusahaan tersebut seringkali menghalalkan segala macam cara untuk meraih 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Bentuk-bentuk kecurangan korporasi 

diantaranya menyalahgunakan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, 

menyembunyikan atau mengatur laporan keuangan dan mengubah laporan 
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keuangan dengan tujuan mengelabui pajak negara, bahkan hingga terlibat dalam 

praktek korupsi. 

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat serius dan 

dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, 

sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari 

berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas 

utama untuk diberantas bahkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime) karena dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi 

secara sistematis dan meluas serta menimbulkan efek kerugian negara dan dapat 

menyengsarakan rakyat. 

Korupsi bukan hal yang baru muncul sejak reformasi digulirkan, tetapi 

sudah ada sejak Republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkannya berbagai 

peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak 

pidana korupsi tersebut.Pada tanggal 14 Maret 1957 dengan Kepres No.40 tahun 

1957 seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya 

pernah dinyatakan dalam keadaan darurat perang. 

Kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Kepres No.225 Tahun 

1957 keadaan darurat perang dicabut dan seketika itu dinyatakan dalam keadaan 

perang.Mengingat dasar hukum yang digunakan oleh Presiden untuk 

menyatakan keadaan perang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk 

semua perairan teritorialnya pada waktu itu adalah UU No. 74 Tahun 1957, 

maka Kepres tersebut harus mendapat pengesahan atau penolakan dari DPR. 

Berdasarkan UU No. 74 Tahun 1957, Kepres No. 225 tahun 1957 tersebut 

disahkan oleh DPR dengan masa berlaku sampai 1 tahun sejak disahkannya 

dengan UU tersebut, kecuali diadakan perpanjangan lagi.Dalam kondisi keadaan 
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perang, banyak peraturan telah dibuat oleh penguasa perang pada waktu itu, 

diantaranya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan 

Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan 

pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Tanggal 

17 April 1958 Nrp.Prt/Z.I/I/7. 

Adapun maksud serta tujuan semula dari peraturan penguasa perang ini 

adalah agar dengan peraturan penguasa perang ini dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi yang pada waktu itu sangat 

merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah 

tidak mempunyai wibawa lagi.
1
 

Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya 

bersifat temporer saja, padahal perbuatan korupsi itu dapat pula dilakukan tidak 

dalam keadaan perang, maka pemerintah menganggap bahwa Peraturan 

Penguasa Perang Pusat tersebut perlu diganti dengan peraturan yang berbentuk 

undang-undang.Pada tanggal 9 Juni 1960 penggantian Peraturan Penguasa 

Perang Pusat itu baru terjadi yaitu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 (LN No.72 tahun 1960) yang 

disebut dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangtentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”. 

Kemudian menurut UU No. 1 tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 

telah menjadi UU dan biasanya disebut dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960. 

Namun demikian kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, karena meskipun 

telah ada dasar hukum yang khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut bukannya berkurang, sehingga 

                                                        
1 (R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bandung, Alumni, Hal 9-10. 
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dalam rangka memberantasnya secara efisien dan menyeluruh, dibentuklah Tim 

Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diatur di dalam Keputusan Presiden No. 

228 Tahun 1967.Kebijakan pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana 

korupsi terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya komisi IV, 

sebagaimana diatur dalam Kepres No. 12 Tahun 1970 , dengan tugas-tugas 

sebagai berikut: 

1.  Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan 

hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan korupsi;  

2.  Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai 

kebijaksaaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan 

korupsi. Kemudian dengan Kepres No. 13 tahun 1970 diangkatlah 

Dr. Moh.Hatta oleh Presiden Soeharto sebagai Penasihat Presiden di 

dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama 

yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi. 

Masyarakat berkembang, pembangunan semakin meningkat, maka dalam 

rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara, UU No. 24 Prp 

Tahun 1960 perlu diganti karena ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya 

kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Maka dengan 

suratnya tanggal 13 Agustus 1970 No. R.07/P.U/VIII/1970 Presiden telah 

menyampaikan sebuah Rencana Undang- Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi kepada DPRGR, yang kemudian pada tanggal 12 Maret 

1971 Rencana Undang-Undang tersebut disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 

1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Walaupun UU No. 24 Prp Tahun 1960 dinyatakan dicabut, setelah 

berlakunya UU No. 3 tahun 1971, tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat 
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dalam UU No.24 Prp tahun 1960 masih tetap berlaku untuk tindak pidana 

korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, yang 

diperiksa dan diadili setelah UU No. 3 Tahun 1971 berlaku. (Pasal 36 UU No. 3 

Tahun 1971). 

Dengan bergulirnya reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak 

pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar-kobar lagi oleh 

karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah 

dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut. 

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi terus bergulir hingga era 

reformasi ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan 

sebagai berikut
2
: 

a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”; 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik 

“kolusi” (pasal 21)dan delik “nepotisme” (pasal 22); dan 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan undang-undang 

lama (UU No. 3 Tahun 1971). Kebijakan legislatif itu masih ditambah 

lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan 

Presiden yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan 

Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan 

Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman Nasional ”, Juga UU 

                                                        
2Barda Nawawi Arief, kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 65-66. 
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Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, UU 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 25 Tahun 2003 

Tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dari beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya 

dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum 

pidana.Sebelumnya, dalam UU No. 3 Tahun 1971 “Subyek Hukum” yang dapat 

dijerat dalam kasus korupsi adalah pegawai negeri. Dengan demikian UU No. 31 

Tahun 1999 merupakan terobosan baru yang sangat penting dalam hukum 

pidana dan hukum acara pidana dengan memperluas subyek hukum pidana. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia 

saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas 

konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal 

dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang 

dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta 

dibebani pertanggungjawaban pidana.  

KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini 

didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan 

tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus 

korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka 

mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut. Dalam 

perkembangannya, korporasi (juridical person) muncul sebagai subjek yang 

dapat melakukan tindak pidana dan seharusnya pula dapat dimintakan 
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pertanggungjawabannya dalam hukum pidana, namun sayangnya kondisi ini 

belum diwujudkan secara konkrit dalam KUHPidana kita. 

Walaupun, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah mengatur dan mengakui 

korporasi sebagai subjek hukum,lalu munculpertanyaanbagaimana Hukum 

Acara yang mengatur Korporasi sebagai subyek hukum? Karena dalam 

prakteknya, hanya terdapat satu kasus korupsi korporasi yang berhasil dibawa ke 

persidangan, yaitu kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek 

pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri 

Banjarmasin. PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan 

penutupan sementara selama enam bulan.  

Adapun kasus korupsi korporasi lainnya yang sempat disidik Kejaksaan 

Agung (Kejagung) adalah kasus korupsi korporasi PT Indosat Tbk dan PT 

Indosat Mega Media (IM2) pada 2013. Selanjutnya, bagaimana dengan 

pertanggungjawaban pidana korporasi? Mengenai pembuktian unsur 

kesalahannya dan perbuatan melawan hukumnya serta bagaimana hukum acara 

pidana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana? 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tindak pidana korupsi korporasi merupakan fenomena yang berkembang 

pesat dewasa ini. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus, 

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan 

perusahaan. Perbuatan korupsi korporasi tersebut membawa dampak kerugian 

pada perekonomian dan keuangan negara, yang berdampak pada pembangunan 
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dan kesejahteraan masyarakat. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana 

korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. 

Hingga saat ini baru dari Kejaksaan yang menangani tindak pidana 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan KPK dan Polri masih 

belum menyentuhnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki cakupan 

yang luas yaitu dalam mengidentifikasikan mengenai pengertian korporasi; 

kapan dan dalam hal bagaimana korporasi melakukan tindak pidana dan dapat 

dipertanggungjawabkan ; siapa yang dipertanggungjawabkan; serta bagaimana 

merumuskan sanksi pidana terhadap korporasi.  

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga tidak sekedar membahas 

perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang lain yang dapat dinyatakan 

juga sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana dan ada tidaknya 

kesalahan dan karena itu dapat dipertanggungjawabkan serta dijatuhi pidana 

karena dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidananya 

suatu apabila tidak ada kesalahan, tetapi juga membahas tentang bagaimana 

hukum acara pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak 

pidana, sehingga tidak menimbulkan rancu ataupun kebingungan terhadap para 

penegak hukum yang ada mulai dari Kejaksaan, Polri hingga KPK dalam 

menangani perkara Kasus korupsi yang melibatkan Korporasi sebagai subyek 

hukumnya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang 

masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan 

tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimanahukum acara pidana dalam menerapkan pemidanaan 

terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian pada tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisispertanggungjawaban pidana  bagi 

korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum acara pidana dalam 

menerapkan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak 

pidana korupsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian tesis yang dilakukan ini adalah 

sebagai berikut:  

1.  Agar hasil penulisan ini memberikan manfaat teoritis bagikemajuan 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana;  

2.  Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi para 

akademisi dan kalangan yang berminat sehingga dapatmenjadi bahan 

penelitian selanjutnya;  

3. Agar hasil penulisan ini menjadi pertimbangan dalam rangkapenegakan 

hukum di Indonesia, khususnya perkara tindak pidana korupsi dengan 

Korporasi sebagai subyek hukumnya; 
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1.5Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan agar 

penulisan menjadi lebih sistematis dan terarah. Penulisan tesis ini dibagi menjadi 

5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang akan diuraikan 

lebih lanjut dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisis permasalahan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I yaitu Bab Pendahuluan adalah bab yang terdiri dari sub-sub bab berupa 

latar belakang yang merupakan gambaran secara umum tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi pembahasan masalah, sub bab perumusan masalah yang 

menuangkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis, sub bab tujuan 

penulisan tesis yang memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penulisan 

tesis, sub bab manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat teoritis atau akademis 

dan manfaat praktis, serta sub bab sistematika penulisan yang menguraikan bab-

bab dalam penulisan tesis agar penulisan tesis dapat dilakukan lebih sistematis 

dan terarah 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II yaitu Bab Tinjauan Pustaka adalah bab yang terdiri dari sub bab landasan 

teori yang berisikan tentang pengertian dasar, pokok-pokok teori, substansi 

hukum dan peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang memiliki 

korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis. Sub bab yang kedua 

adalah landasan konseptual yang berisikan tentang ringkasan konsep dan 

pengertian hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah pada penulisan 

tesis.Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu tindak pidana dan korupsi, korporasi 

sebagai subyek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi dan 

hukum acara pidana korporasi. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III yaitu Bab Metodologi Penelitian adalah bab yang terdiri dari sub bab 

jenis penelitian yang menunjukkan tipe penelitian yang digunakan dalam 

penulisan tesis, sub bab obyek penelitian yang menunjukan bahan-bahan hukum 

yang digunakan dalam penulisan tesis, sub bab sifat analisis yang digunakan 

untuk menunjukan pendekatan-pendekatan dalam penulisan tesis, serta sub bab 

hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penulisan tesis dan 

penanggulangannya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang 

dihadapi tersebut. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab IV Pembahasan dan Analisis pada bab ini akan dibahas lebih lanjut perihal 

analisis penulis sebagai penerapan metode sekaligus dalam rangka menjawab 

permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada Bab I secara menyeluruh. 

Sehingga dapat dipahami bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi 

dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana hukum acara pidana yang 

mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum 

berdasarkan UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Kitab Undang-undang Hukum 

Pidanadan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara 

tindak pidana oleh Korporasiserta ketentuan-ketentuan hukum lain yang 

mengatur hal tersebut dan implikasinya secara lebih lanjut. Analisis juga 

dilakukan dengan cara menggunakan teori dan aturan hukum yang dipaparkan 

pada landasan teori dan landasan konseptual sebagai pisau analisis 

permasalahannya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V yaitu Bab Kesimpulan dan saran dibagi menjadi dua sub bab yaitu 

kesimpulan yang merupakan konklusi dan jawaban dari pembahasan dan analisis 

2 (dua) permasalahan yang dikemukakan, serta sub bab saran yang mengacu 

pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan alternatif 

masukan terhadap pemecahan masalah yang dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




