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A. Pendahuluan

Lord Acton menyatakan power tends to corrupt, but absolute power corrupts
absolutely. sejarah membuktikan bahwa setiap manusia atau kelompok yang mempunyai
kekuasaan yang absolut atau tidak terbatas cenderung untuk menyalahgunakan
kekuasaannya dan mengabaikan hak-hak dasar dari rakyatnya.2 Pernyataan yang
dikeluarkan sebelum abad ke-19 menunjukkan bahwa sifat dasar dari manusia atau
kelompok manusia untuk melakukan tindak penyimpangan atas kekuasaan yang
dimilikinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Atribut kekuasaan tersebut
seharusnya dilaksanakan secara bijak dan bertanggungjawab, tetapi kuatnya daya
persuasif yang ditimbulkan dari kekuasaan tersebut sangatlah sulit untuk dihindari.
Lahirnya pemikiran semacam ini mengindikasikan manusia sebagai mahluk sosial tidak
dapat menafikkan, bahwa korupsi merupakan sisi gelap yang sulit untuk dieliminir secara
tuntas dari sebuah kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara yang termasuk sebagai salah satu negara
berperingkat tertinggi dalam kasus-kasus korupsi. Bahkan berdasarkan hasil Indeks
Persepsi Korupsi 2004 yang berhasil dihimpun oleh Transparency International
Indonesia, yang mengindikasikan bahwa Jakarta paling korup dari 21 Kabupaten/kota di
Indonesia sudah barang tentu bukan merupakan suatu prestasi yang dapat dibanggakan.
Timbul polemik apakah korupsi sudah merupakan bagian yang telah sedemikian rupa
terintegralistik dengan budaya bangsa Indonesia.

Menyikapi kondisi yang sedemikian kritis, Presiden Bambang Susilo Yudhoyono
mengajak segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas
korupsi. Harapan terwujudnya partisipasi masyarakat atau social participation
memerlukan pentahapan dari mulai social understanding, social confidence, social
responsibility, social control dan barulah sampai pada social participation.3

Praktek-praktek tindak pidana korupsi di tanah air telah merambah hampir di
seluruh sektor masyarakat. Praktek tersebut telah menghambat upaya bangsa untuk
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membangun masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Praktek korupsi juga telah merendahkan
hakekat dan martabat bangsa secara keseluruhan. Sungguh menyedihkan jika negara dan
bangsa kita dijuluki sebagai negara dan bangsa yang korup oleh bangsa-bangsa lain.4

Pada hakekatnya para koruptor dipastikan tidak merasa berkepentingan untuk
memperhatikan berbagai kepentingan orang lain, apalagi bangsa dan negara. Lebih
menarik lagi adalah para koruptor tidak merasa bahwa mereka sebenarnya telah
melakukan perbuatan korupsi. Seolah-olah semua hal (yang dapat dijerat sebagai tindak
pidana korupsi) sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar atau bahkan semestinya
terjadi, sehingga terhadap perbuatan mana menurut asumsi mereka tidak dapat diterapkan
ketentuan tentang korupsi. Legalitas maupun pembenaran secara hukum dengan
penerapan asas praduga tidak bersalah senantiasa dijadikan sebagai alternatif
perlindungan hukum para koruptor. Situasi semacam ini menimbulkan bias dalam
penegakan supremasi hukum, yaitu antara standar kebenaran menurut mereka yang
didakwa melakukan korupsi dengan masyarakat yang mendambakan cita keadilan.

Korupsi di Indonesia telah menjamur hampir di seluruh bidang kehidupan, sangat
sulit ada sisi kehidupan yang bebas dari virus korupsi, baik dalam skala kecil maupun
skala besar. Bahkan dunia pendidikan pun saat ini telah digerogoti virus yang sangat
berbahaya dan mematikan itu. Karena korupsi dapat menciptakan kemiskinan secara
permanen dan dalam jumlah yang sangat besar.5 Korupsi di Indonesia telah sampai pada
unit terkecil dalam masyarakat dan polemik yang timbul adalah bagaimana mungkin
untuk menghilangkan praktek korupsi secara total dan menyeluruh.

Korupsi pada garis besarnya telah berhasil merusak bangsa dan negara secara
internal dan eksternal. Apabila dibandingkan dengan rencana maupun program
pembangunan nasional, korupsi di Indonesia telah melakukan pencapaian yang luar biasa,
dimana pencapaian tersebut telah diakui oleh masyarakat dunia. Moral bangsa telah
rusak, penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terkesan tebang pilih
menimbulkan ketidakpastian hukum (dengan kata lain kinerja aparat penegak hukum
seharusnya masih dapat jauh diotpimalkan), masyarakat yang sudah semakin apatis
terhadap keadaan negaranya. Selain daripada itu, negara-negara internasional dengan
paradigma pemikirannya telah menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba
sulit. Seolah Indonesia tidak ditempatkan sebagai mitra yang seimbang dalam pergaulan
internasional. Salah satu bukti konkritnya adlaah pada kepercayaan investor asing untuk
bekerjasama dengan pemerintah Indonesia maupun para pelaku usaha domestik yang
animonya semakin rendah. Justru yang terjadi saat ini adalah negara-negara asing dapat
memanfaatkan keadaan Indonesia yang semacam ini untuk melakukan perbuatan-
perbuatan melanggar hukum seperti salah satunya sebagai surga untuk melakukan
pencucian uang dan lain sebagainya. Kesalahan yang sangat mendasar adalah masyarakat
Indonesia ataupun para koruptor tidak memahami bahwa hal tersebut merupakan
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multiplyer effect yang berdampak buruk bagi perkembangan maupun kemajuan bangsa
dan negara.

Pemerintah telah berusaha keras dan pencapaian yang telah dilakukan sampai
sejauh ini adalah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang telah
diberlakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71/2000 tentang Peran serta

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

6. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (United Nations
Convention Against Corruption) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New
York, Amerika Serikat, pada tanggal 23 Desember 2003.

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5/2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

8. dst.

Presiden dalam pidatonya juga menghimbau agar segenap lapisan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam memberantas korupsi. Para ulama, tokoh-tokoh agama lainnya,
kaum cendikiawan, budayawan serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, untuk melakukan
gerakan moral bersama melawan korupsi.6

Sehubungan dengan begitu banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka pemberantasan korupsi, tetapi indikatornya selalu berbalik kepada lingkup
kepemerintahan maupun pejabat negara. Sedangkan, aplikasinya sektor swasta
memberikan sumbangan yang juga signifikan untuk terjadinya praktek korupsi, yang
biasanya diawali dengan praktek-praktek kolusi dan nepotisme. Pemahaman terhadap
kerugian uang negara oleh para pembuat undang-undang semestinya masih dapat
diperluas. Tolok ukurnya adalah pada kerugian negara yang diderita oleh rakyat
Indonesia selaku kontributor pajak. Penyalahgunaan keuangan negara tersebut tidak
melulu dilakukan oleh lembaga-lembaga, departemen-departemen, maupun pejabat-
pejabat negara saja melainkan sektor swasta pun, baik individu maupun korporasi,
memiliki kemampuan untuk memanipulasi keuangan negara.

Semangat perluasan terhadap pemahaman tentang merugikan keuangan negara
salah satunya adalah sebagaimana disebutkan pada Penjelasan bagian Umum dari
Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menyatakan sebagai berikut:

6 Ibid, hal.ix.



“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara
atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang
diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi
perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan
tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula
mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat
harus dituntut dan dipidana.”7

Kesulitan penegakan hukum akan terjadi jika para aparatur penegak hukum
seperti jaksa (sebagai lembaga yang melakukan penuntutan di pengadilan), Hakim
(sebagai lembaga yang menetapkan status bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa),
serta kepolisian (sebagai Institusi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan) tidak
dapat bertindak tegas, tentu dunia penegakan hukum akan terhenti. Terlebih jika para
aparatur penegak hukum baik kepolisian, jaksa, maupun hakim tidak memiliki jiwa
idealisme dan pengabdian total terhadap negara. Sehingga terjadi berbagai praktik kotor
berupa suap menyuap/jual beli perkara dan lain sebagainya. Akibatnya para pelaku
korupsi akan sangat bebas dan berkembang subur di negeri ini.8

Korupsi yang bisa muncul sebagai “manusia seribu wajah” dengan berbagai
eksesnya, menjadikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu agenda hukum dengan
prioritas utama dan mendesak. Kerangka pigura negara hukum (rechtstaat) sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar sebagai Konstitusi
Dasar Negara (grond wet), tidak dapat serta merta memberantas korupsi yang telah
meradang di negeri ini, tanpa adanya landasan hukum yang berlaku dan mengikat.

B. Subjek Hukum Secara Umum

Mengapa tajuk pemikiran mengenai subjek hukum diangkat dalam tulisan ini dan
apa relevansinya? Menurut penulis selama ini kajian tentang tindak pidana korupsi
selama ini sentral pembahasan pada umumnya masih seputar pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat, pejabat negara yang notabene dituding sebagai pelaku tindak
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pidana korupsi, dan aparat penegak hukum berikut perangkat hukum yang ada dan
mengatur tentang tindak pidana korupsi. Semestinya dalam membidik pelaku kejahatan
korupsi, seharusnya tidak dibatasi pada kelompok-kelompok tertentu. Paradigma
pemikirannya adalah pelaku tindak kejahatan korupsi pastilah subjek hukum. Terlebih
dahulu pemahaman subjek hukum ini dibahas dengan mempergunakan pendekatan
hukum perdata dan pada bagian selanjutnya akan dikaji dalam konteks subjek hukum
dalam pranata hukum pidana.

Subjek hukum adalah mereka yang mengemban hak dan kewajiban dalam lalu
lintas hukum. Klasifikasi subjek hukum dibedakan antara manusia (natuurlijk person)
dan badan hukum (rechtsperson). Subjek hukum tersebut akan dipandang cakap untuk
bertindak dalam lalu lintas hukum, meskipun baik berdasarkan ketentuan undang-undang
maupun pada prakteknya terdapat beberapa perkecualian. Merujuk pada konsep dasar
bidang hukum perdata tersebut, maka seharusnya tidak terdapat klasifikasi pembedaan
perlakuan terhadap subjek hukum perdata dengan subjek hukum pidana, khususnya
dalam konteks pelaku tindak pidana korupsi.

Prinsip dasarnya manusia adalah subjek hukum kodrati, sedangkan badan hukum
tidak. Badan hukum merupakan subjek hukum karena ditentukan oleh undang-undang
melalui perkembangan teori, yang salah satunya adalah teori fiksi sebagai manifestasi
perkembangan teori ilmu hukum. Seperti halnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi
yang dalam undang-undangnya telah secara tegas diatur dan ditentukan bahwa terhadap
badan-badan tersebut secara hukum dinyatakan sebagai wadah berbentuk badan hukum.

Mengutip pada pemikiran yang disampaikan oleh Prof. Rudi Prasetya, dimana
dalam bukunya yang menjabarkan tentang Kedudukan Mandiri Direksi pada Perseroan
Terbatas, dimana beliau menyatakan bahwa manusia mempunyai kepentingan
perseorangan (individual) dan disamping itu seringkali pula manusia mempunyai
kepentingan bersama. Pergaulan antara manusia dalam kehidupannya menganggap perlu
bahwa dalam suatu kerjasama itu semua anggota-anggotanya bersama merupakan suatu
kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-
hak anggota-anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri
terpisah dari kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya, yang dapat bertindak hukum
sendiri didalam dan diluar hukum. Subjek hukum inilah yang dinamakan badan hukum.

Hak dan kewajiban pada subjek hukum itu terjadi karena adanya peristiwa
hukum. peristiwa hukum tersebut bisa terjadi karena perbuatan manusia dan karena
bukan karena perbuatan manusia. peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia
misalnya kelahiran, kematian, daluwarsa. Peristiwa hukum yang karena perbuatan
manusia, bisa disebabkan karena perbuatan hukum dan perbuatan manusia yang bukan
merupakan perbuatan hukum. Contoh perbuatan manusia yang bukan karena perbuatan
hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (1365 KUHPer), pengurusan kepentingan
orang lain secara suka rela (zaakwaarneming) dan wanprestasi.

Hak dan kewajiban pada subjek hukum kodrati timbul sejak saat dilahirkan hidup,
sedangkan hak dan kewajiban itu berakhir, sejak saat orang tersebut meninggal dunia.
Meninggal dunianya seseorang dibuktikan dengan akta kematian. Sebagaimana kita
ketahui bersama bahwa terdapat perkecualian terhadap pengertian sejak saat dilahirkan
hidup, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 KUHPer, yang mengatur bahwa anak
yang ada didalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan,
bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya,



dianggaplah tidak pernah ada. Sementara itu di Jerman telah terjadi perkembangan
tentang menyikapi konteks kapan seseorang dianggap sebagai subjek hukum. Pada
aplikasinya di Jerman pada saat jabang bayi berusia 4 (empat) bulan, maka pada saat itu
sudah dianggap sebagai subjek hukum.

Sedikit berbeda dengan subjek hukum kodrati, dimana sebuah badan hukum pada
tahap-tahap tertentu belum dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dengan kata lain
apabila sebuah badan hukum belum berbentuk badan hukum maka pada saat itu status
belum berbadan hukum lembaga tersebut belum dapat disebut sebagai subjek hukum.
Oleh karenanya pihak-pihak yang mendirikan badan hukum dimaksud masih sepenuhnya
bertanggung jawab atas perikatan yang mereka perbuat dan tunduk pada ketentuan Pasal
1131 KUHPer, sampai proses dan persyaratan pendirian badan hukum itu telah terpenuhi
seluruhnya.

Seperti halnya pada saat pendirian sebuah perseroan terbatas yang ditandai
dengan penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas dihadapan notaris. Pada tahap
dimaksud dikatakan bahwa yang dilakukan oleh para pihak ataupun para pemilik modal
barulah sebatas melakukan perjanjian layaknya sebuah perikatan, tetapi akta pendirian
dimaksud belum dapat disebutkan bahwa terhadap perseroan terbatas tersebut telah
berbadan hukum. Tahap selanjutnya yang diperlukan untuk memenuhi kualifikasi untuk
menjadikan perseroan terbatas berbadan hukum adalah dengan ditandai dengan
diterbitnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang No.1
tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada prakteknya dapat pula dijumpai sebuah akta pendirian perseroan terbatas
yang tidak dilakukan pengurusan lebih lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, yang diakibatkan oleh berbagai macam pemikiran bisnis
ataupun pendekatan komersil lainnya. Dengan kata lain akta pendirian tersebut statusnya
tetap dibiarkan menggantung dan keadaan perseroan terbatas yang semacam ini tidak
dapat dikatakan telah berbentuk badan hukum. Proses hukum untuk menjadikan sebuah
institusi/lembaga menjadi berbadan hukum, selayaknya ilustrasi tentang perseroan
terbatas dimaksud juga harus dipenuhi dalam rangka pendirian yayasan maupun koperasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentangnya.

Meskipun terdapat kategorisasi subjek hukum, tetapi sudah barang tentu terdapat
persamaan dan perbedaan antara keduanya. Berbeda dengan manusia, badan hukum tidak
dapat meninggal dunia maka akibat bubarnya badan hukum, harta kekayaannya tidak
berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Badan hukum tidak
mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUHPEr), juga tidak dapat membuat surat wasiat,
karena untuk membuat surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal budi (Pasal 895
KUHPer). Pemahaman ini bukan berarti bahwa badan hukum tidak dapat musnah,
melainkan berakhir eksistensi sebuah badan hukum dapat merujuk kembali pada
ketentuan perundang-undangan yang mengatur, misalnya merujuk pada ketentuan
undang-undang tentang perseroan terbatas ditentukan bahwa bubarnya eksistensi sebuah
perseroan terbatas dapat dikarenakan likuidasi, pailit, merger, penggabungan dan akuisisi.

Lebih jauh lagi badan hukum adalah hasil dari upaya ilmu hukum untuk secara
‘fiksi’ meniru konsep dan karakter keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sehingga
tercipta sebagai suatu badan (entity) yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan



tindakan seperti layaknya manusia, untuk kemudian dipergunakan sebagai kendaraan
(vehicle) dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dalam hubungan hukum dapat
menjadi pembawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Subjek hukum ini dapat
melakukan tindakan hukum sendiri, dapat membeli bangunan sendiri dengan  tidak
memerlukan semua anggota-anggotanya untuk menandatangani suatu akte, meminjam
uang, menjaminkan harta kekayaan. Badan hukum itu sendiri diakui dalam lalu lintas
hukum, misalnya dapat memiliki asset, memiliki rekening bank, menjadi wajib pajak,
pihak dalam berperkara, dan lain sebagainya. Badan hukum meskipun tidak seperti
layaknya manusia, tetapi badan hukum tersusun dalam suatu organ yang memungkinkan
badan hukum tersebut berpikir dan bertindak sebagaimana layaknya manusia, misalnya
ada kewenangan untuk mengurus, namun ada pertanggungjawabannya. Konsekuensinya,
badan hukum bertanggung jawab terhadap seluruh tindakannya, semisal kepada
komisaris dan direksi yang memiliki kepentingan masing-masing, dimana selanjutnya
interaksi di antara mereka menghasilkan balance of power yang dianggap sebagai
kehendak perusahaan.

Kembali mengutip pada pemikiran yang disampaikan oleh Prof. Rudi Prasetya,
maka secara sederhananya badan hukum yang melakukan kegiatan usaha distribusi beras,
umpama rakyat dapat membeli beras murah dari badan hukum dimaksud dan merasakan
betul akibat hukumnya dari hubungan yang timbul dari proses jual beli tersebut. Dengan
kata lain rakyat mengambil alih suatu benda yang tadinya menjadi hak badan hukum
tersebut. Mereka menerima beras tersebut bukan dari anggota-anggota badan hukum
tersebut, bukan juga dari manusia, tetapi dari badan hukum itu sendiri.

Jadi didalam hukum, badan hukum memiliki kepentingan sendiri sebagaimana
ada pada diri manusia. Kepentingan itu dilindungi oleh  hukum dan diperlengkapi oleh
suatu aksi, jika kepentingannya terganggu. Dalam melindungi kepentingannya, layaknya
manusia, badan hukum dapat tampil kemuka dalam proses hukum, baik sebagai
penggugat maupun sebagai tergugat.

Badan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimaksud telah disetarakan
dengan manusia yang merupakan subjek hukum alami. Oleh karenanya tidak dapat
dipungkiri eksistensi maupun perlakukan terhadap badan hukum tidak dapat diberikan
suatu keistimewaan khusus yang membedakannya dengan manusia. Demikian pula
halnya pada saat membahas tentang masalah korupsi, meskipun manusia secara nyata
lebih bersifat aktif dan penerima manfaat dari buah korupsinya tersebut, tetapi satu hal
yang harus diperhatikan adalah badan hukum merupakan kendaraan-kendaraan yang
dapat dipergunakan oleh manusia dalam memfasilitasi tindakan korupsinya. Setidaknya
dengan pemaparan tentang subjek hukum dan karakteristik umum subjek hukum
berbentuk badan hukum di atas dapat memberikan suatu wawasan tentang kemampuan
yang dimiliki sebuah badan hukum termasuk para pemangku kepentingan didalamnya
untuk melakukan tindak pidana korupsi.

C. Kasus Perbankan dalam Perspektif Korporasi yang Berindikasi Korupsi

Indikator utama tindak pidana korupsi adalah dengan adanya unsur kerugian
negara. Fenomena ini dalam prakteknya terjadi pada aktivitas perbankan nasional, yang
salah satunya terjadi di Bank Mandiri. Peristiwa semacam ini diindikasikan oleh



Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) terjadi di hampir semua bank
pemerintah yang memperoleh sumber keuangan dari negara. Fenomena inipun
menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat bank, khususnya mereka yang
berwenang untuk memberikan kredit.

Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut pihak perbankan
sebagai kreditur harus mampu mengelola kredit secara baik sesuai dengan prosedur baku,
menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal (prudential banking), melakukan proses
analisa yang mendalam dari berbagai aspek penilaian yang dikenal dengan sebutan the
fives of credit (“5 C’s”) sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, yakni
character, capacity, capital, collateral, and condition of economic. Baik pelanggaran
maupun kelalaian dalam menerapkan prosedur tersebut dapat mengakibatkan pejabat
bank yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana perbankan yang dapat
pula terindikasi penyimpangan yang mengarah pada unsur tindak pidana korupsi apabila
terjadi di bank pemerintah sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bank Mandiri.

Tiada skandal ekonomi di Indonesia yang lebih besar selain Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI). Megaskandal ini bukan hanya dilihat dari besar jumlahnya yang
mencapai ratusan triliun rupiah, melainkan juga dampak bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Upaya pengembalian dana BLBI dari para penerima dan tindakan hukum
terhadap pihak yang melakukan penyimpangan belum dijadikan prioritas pemerintah dan
DPR RI.9

Total BLBI yang dikucurkan sedikitnya Rp.320 triliun. Terdiri dari Rp.144,5
triliun yang diterima 48 bank umum swasta nasional dan Rp.175 triliun yang diterima
bank BUMN. Dampak bagi seluruh rakyat amat besar. Karena dari kewajiban untuk
melunasi obligasi BLBI sebesar p.144.5 triliun, nilai aset yang diserahkan pemegang
saham mayoritas bank penerima BLBI hanya sekitar Rp.12 triliun atau 8,5%.10

Hancurnya lembaga perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan
tahun 1997 memaksa pemerintah mengeluarkan biaya pemulihan yang sangat besar
seperti tercermin pada nilai obligasi yang sudah mencapai Rp.655 triliun. Bunga dan
pokok obligasi semuanya, menjadi beban rakyat. Pada tahun 2001 APBN
mengalokasikan dana sekitar Rp.61 triliun untuk membayar bunga obligasi. Jumlahnya
sudah barang tentu akan terus membesar pada masa yang akan datang. Adalah suatu hal
yang wajar bilamana rasa keadilan kita mempertanyakan status hukum para konglomerat
penerima dana BLBI dan para pelaku pelanggaran atas Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK).11

Meskipun informasi ini tidak lagi relevan tetapi pada aplikasinya beban yang
timbul masih dapat dirasakan sampai sekarang, yaitu BLBI dalam jumlah yang besar
yang sudah dikucurkan menjadi beban seluruh rakyat. Karena itu untuk menutup BLBI
itu, pemerintah menerbitkan obligasi yang pokok bunganya dibayarkan oleh APBN. Pada

9 Humanika – Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan, BLBI: Megaskandal Ekonomi
Indonesia – Siapa Sesungguhnya Perusak Ekonomi Nasional? Cetakan Pertama Juli 2001 – Jakarta:
Humanika – Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan, 2001, hal.v.

10 Ibid., hal.v

11 Ibid., hal.v-vi.



akhir Mei 2001, total obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah mencapai Rp.655
triliun.12

Dari jumlah itu, obligasi yang diterbitkan untuk menutup BLBI yang sudah
dikucurkan ke 48 bank swasta sebesar 144,5 triliun, obligasi penjaminan sebesar
Rp.73,78 triliun, obligasi kredit program Rp.9,97 triliun, dan obligasi rekap (obligasi
yang diterbitkan untuk merekapitalisasi perbankan) sebesar Rp.426,8 triliun. Pada APBN
2001, bunga obligasi yang harus dibayar sekitar Rp.61 triliun. Jumlah itu bisa membesar
lagi kalau suku bunga meningkat. Pada tahun-tahun yang akan datang, beban bunga
obligasi akan terus membesar. Pada periode 2004-2009, bunga dan cicilan pokok obligasi
yang ditanggung APBN bisa mencapai Rp.100 triliun per tahun.13

Melalui proses uji tuntas, yaitu dengan mekanisme penyusunan laporan
pemeriksaan hukum (due diligence), yang dilakukan terhadap aspek hukum dan
keuangan dari bank-bank yang berada di bawah kendali dan pengelolaan BPPN secara
mendalam, BPPN telah berhasil menetapkan para mantan pemegang saham yang
diwajibkan mengikuti program PKPS. Dalam program ini diharapkan para mantan
pemegang saham dapat mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannya secara
tunai. Jika tidak, mereka dapat menyelesaikannya dengan menyerahkan sejumlah aset
atau dengan pengakuan utang senilai dengan kewajibannya.

Sebagai tindak lanjut dari proses due diligence, maka sejak tahun 1999 BPPN atas
nama pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian MSAA
dan MRNIA dengan para mantan pemegang saham bank-bank yang berada di bawah
kendali dan pengelolaan BPPN tersebut. Para mantan pemegang saham tersebut
berdasarkan MSAA dan MRNIA tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah aset
dan mengikatkan diri berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang
Saham dan Pengakuan Utang (SPPKPS-PU) atau lazimnya disebut juga Akta Pengakuan
Utang dengan para mantan pemegang saham yang tidak dapat menyerahkan sejumlah
aset. Berdasarkan ketiga perjanjian ini, BPPN berupaya menyelesaikan permasalahan
kewajiban dimaksud dengan tujuan agar para mantan pemegang saham tersebut
mengeluarkan pembayaran atas kewajibannya melalui arus kas yang dimilikinya.

Penandatanganan perjanjian ini menimbulkan kontroversi, yaitu sehubungan
dengan isi perjanjian yang salah satu pasalnya mengatur tentang Release and Discharge
(pelunasan dan pembebasan)14. Dalam tulisan ini penulis hanya melihat dari perspektif

12 Ibid., hal.2.

13 Ibid., hal.2-3… selanjutnya disebutkan bahwa dana Rp.61 triliun untuk membayar bunga obligasi
tahun 2001 bukanlah angka kecil. Angka itu sekitar 33 persen dari total penerimaan pajak pada APBN 2001
atau 64 persen dari pajak penghasilan (PPh) tahun yang sama. Ulah sejumlah konglomerat, bankir dan
pejabat membuat seluruh rakyat ikut menderita. Karena seperti telah dijelaskan, beban utang itu ditanggung
oleh para pembayar pajak. Akibat bunga obligasi yang begitu besar, biaya untuk pendidikan, kesehatan,
perbaikan, infrastruktur, dan sebagainya tersedot. Pada tahun anggaran berjalan, pengeluaran pembangunan
hanya Rp.46 triliuan atau 75 persen dari bunga obligasi. Melalui pemaparan tersebut dapat dikatakan
bahwa korupsi di sektor perbankan merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat, dimana
alokasi penerimaan pajak tersebut justru tidak diberikan untuk mensejahterakan masyarakat, melainkan
untuk memberikan fasilitas dan insentif bagi para koruptor.

14 Dalam kegiatan Round Table Discussion tentang Master of Settlement and Acquisition Agreement dan
Master Refinancing and Note Issuance Agreement, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pencegah Korupsi
(LPK) dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Hotel Bumi



hukum perdata, yaitu dengan mengingat dan memperhatikan, bahwa baik MSAA maupun
MRNIA merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan KUHPer. Selanjutnya sebagai
dasar pemikirannya adalah berkenaan dengan ketentuan Release and Discharge yang
dapat diinterpretasikan sebagai dasar hukum bagi pemberian kebebasan pada pemegang
saham bank-bank yang bermasalah, yang telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu
mengenai BMPK yang dapat diancam dengan pidana penjara selama 3-5 tahun.
Eklusifitas yang sangat luar biasa diberikan kepada obligor dan pembebanannya kepada
masyarakat setidaknya mengindikasikan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan dalam
penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor.

Menurut Frans Hendra Winarta dalam rangka menilik konsep MSAA, dua
kemungkinan telah terjadi. Pertama pihak yang membuat tak memahami KUHPer.
Kedua, pihak Indonesia merekayasa sedemikian rupa, sehingga mengecohkan konsultan
asing. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPer, disebutkan debitur harus
membayar utangnya 100 persen. Pembayaran itupun harus dilakukan dengan aset, maka
debitur masih tetap terikat dengan kewajibannya itu. Menurutnya, MSAA bertentangan
dengan KUHPer, karena pada MSAA utang dianggap lunas setelah aset-aset diserahkan.
Selanjutnya timbul pemikiran agar MSAA dikembalikan kepada perjanjian perdata
murni. Sementara utang mestilah dibayar dengan uang tunai.15

Kontroversi tentang pengembalian dana BLBI, MSAA, MRNIA dan APU
tersebut merupakan bola panas yang seolah berhenti bergulir atau terkesan sengaja
diberhentikan dari upaya penyelesaian hukumnya. Indikasi pemberian BLBI kepada
bank-bank penerimanya yang ternyata melalui institusi perbankannya justru disimpangi.
Terbukti dengan adanya pelampauan BMPK dan dana BLBI tersebut diberikan kepada
kelompok-kelompok usaha ataupun bisnis keluarganya. Adanya unsur untuk
memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, dimana masyarakat pada
akhirnya yang harus memikul beban ekonomi atas tindak pelanggaran yang tidak
dilakukannya sepertinya tidak perlu dibahas lebih lanjut apakah aktifitas tersebut
termasuk kategori korupsi ataupun tidak. Oleh karenanya masyarakat Indonesia perlu
disadarkan dari mimpinya bahwa peristiwa ini telah terjadi dan berlangsung di dunia
perbankan nasional.

D. Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Yang Mengatur

Karsa, Gedung Bidakara pada pertengahan tahun 2005, dimana hadir salah satunya Prof. Sutan Remy
Syahdeni, dimana pada kesempatan tersebut beliau mengatakan tentang konsep release and discharge,
yaitu release memiliki pemahaman bahwa obligor dengan menandatangani MSAA dan MRNIA adalah
sebagai bentuk komitmen pembayaran terhadap utang-utang yang dimilikinya dan oleh karenanya
terhadapnya dibebaskan dari segala utang yang dimilikinya (dianggap lunas). Kondisi semacam ini
merupakan suatu hal yang sangat tidak kondusif dalam tatanan praktek perbankan.

Sedangkan, terhadap discharge dalam pemaknaan artikulasinya adalah pembebasan dari gugatan perdata.
Tetapi berbeda pengertiannya dengan artikulasi discharge dalam MSAA maupun MRNIA, dimana para
obligor tersebut dibebaskan dari segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Sehingga melalui
pemaknaan yang sedemikian rupa ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kondisi
perbankan dan penegakkan sistem hukum di Indonesia.
15 Op.Cit., hal.59-60.



Setelah memahami betapa besarnya pengaruh hukum sebagai pranata sosial bagi
masyarakat, maka penulis mengajak pembaca untuk bersama-sama mencoba melihat
salah satu contoh dari perbuatan manusia yang melatarbelakangi pentingnya peranan
akan hukum dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan
materi yang diangkat yaitu tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan bahwa akhir-
akhir ini semakin hangat dibicarakan oleh masyarakat luas, khususnya oleh kalangan
yang peduli akan sepak terjang dan semaraknya terbentuknya Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang saat ini tengah diuji kinerjanya apakah akan bekerja dengan
cara tebang pilih atau tanpa akan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu
masih dalam sorotan publik.

Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkembang pesat sejalan dengan
semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik dalam tatanan mikro maupun
makro, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi mulai dari tingkat bawah sampai
dengan pejabat maupun petinggi swasta. Siapakah yang termasuk dalam kategori pelaku
ekonomi itu? Pada dasarnya semua lapisan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan
bahwa kita sendiri termasuk di dalamnya. Setiap transaksi ekonomi yang melibatkan
pemindahan atau penyerahan kepemilikan atau kegunaan atas barang baik bergerak
maupun tidak bergerak umumnya rentan akan korupsi. Korupsi terkadang muncul
sebagai “raksasa dengan seribu wajah”.

Dengan karakteristik yang begitu beragam dan dengan disertai besarnya dampak
yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri bagi ketentraman dan ketertiban hidup
masyarakat luas, maka tidak pelak lagi upaya pemberantasan korupsi telah tercatat
sebagai aksara dari lembaran-lembaran khazanah penegakan hukum di negara Republik
Indonesia sejak dulu. Kerangka negara hukum (rechstaat) yang diamanatkan dalam
Mukadimah Undang- Undang Dasar 1945 membuat kita tidak dapat secara serta merta
memberantas korupsi tanpa adanya suatu landasan hukum yang berlaku dan mengikat.
Oleh karenanya sebagai pedoman dalam upaya menegakkan hukum maka berdasarkan
ketentuan hukum pidana nasional, pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional menegaskan bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam
undang-undang, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi.”16

Meskipun terkesan hanya bersifat sebagai suatu formalitas tetapi pada hakekatnya
merupakan asas universal yang dianut dalam ilmu hukum pidana di seluruh dunia.
Kekuatan keberlakuan suatu undang-undang untuk mengatur mengenai apa yang tidak
boleh dilakukan dan dengan menjatuhkan pidana terhadap mereka yang melakukannya
sebagaimana telah diungkapkan di atas adalah salah satu buah pemikiran manusia yang
paling mendasar dan dapat dikatakan bertahan sepanjang masa. Kekuatan formal tersebut
merupakan kekuatan yang bersumber dari akal manusia, yang membedakan antara
manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal yang dimilikinya sudah barang tentu
manusia seharusnya mampu untuk menegakkan supremasi hukum, terlebih lagi hukum
pidana sebagai wujud ultimatum remedium bagi pengembalian keseimbangan kehidupan
masyarakat.

16 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ps. 1 ayat (1).



Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan akibat terganggunya keseimbangan
ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat serta kerugian yang diderita oleh
negara dalam jumlah yang tidak kecil, bahkan tidak pelak lagi “perilaku” korup dari
pelaku ekonomi termasuk juga aparatur negara telah memberikan andil yang luar biasa
besar dalam kebobrokan perekonomian negara sehingga menciptakan ketakutan yang luar
biasa pula bagi warga negara dan penyelenggara negara. Ketakutan tersebut memicu
kekuatan bersama untuk memutuskan suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“TAP MPR No. IX/1998”). Sebagai suatu
ketetapan lembaga negara tertinggi di negara Republik Indonesia ini, yang dihasilkan
dengan berlandaskan semangat pembaharuan, maka tidak bisa tidak amanat telah
diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana
korupsi. Amanat ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif dan oleh karenanya
wajib untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di akhir masa jabatannya.

1. Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

a. UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001

Untuk kepentingan pembuktian yang juga merupakan salah satu elemen
terpenting dalam penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa,
dimana hukum positif telah memberikan kategori tindak pidana korupsi
sebagai tindak pidana formil. Sebagaimana yang ditegaskan pada bagian
Penjelasan dari UU No.31/1999, yang menyatakan bahwa “Dalam
undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai
tindak pidana formil”17. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang
dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu
perbuatan yang diatur.18 Sehingga dengan demikian yang dilarang adalah
perbuatannya dan bukan akibat dari perbuatannya atau yang dalam ilmu
hukum pidana lebih dikenal dengan delik material. Tentu dengan
mempergunakan konstruksi hukum dimaksud, maka tindak pidana korupsi
diharapkan dapat dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana dan
dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak
terpatahkan dengan hanya dilakukannya pemulihan (remedy). Hal tersebut
adalah salah satu upaya untuk menanggulangi akibat penghapusan unsur
perbuatan pidana, yang dilakukan dengan cara pengembalian sejumlah
dana sebesar nilai korupsi yang dituntutkan kepada terdakwa,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 UU No.31/1999 juncto UU
No.20/2001 yaitu:

17 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999
LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874, penjelasan umum.

18 Balai Lektur Mahasiswa, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H. dan
Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu, (Bandung : Tanpa Tahun), hal 136.



“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”19

Pemberian kategori tindak pidana korupsi sebagai delik material tentunya
akan sangat menguntungkan terdakwa. Namun terlepas dari kategorisasi
delik formal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tindak
pidana korupsi pada prakteknya merupakan tindak pidana yang sulit untuk
dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak pidana korupsi bukanlah barang
baru sebagaimana telah ditegaskan oleh Jaksa Agung M.A. Rachman20.
Kendala yang terjadi di lapangan antara lain dikarenakan baik jaksa
penuntut umum maupun majelis hakim memiliki keterbatasan informasi
dan pengetahuan tentang variasi transaksi yang dipergunakan sebagai
jembatan dilakukannya tindakan korupsi tersebut.

Sebagai suatu delik formil definisi tindak pidana korupsi tidak diatur
secara definitif dalam UU No.31/1999 juncto UU No.21/2001. Dengan
memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai suatu delik formil,
maka pasal 2 dan pasal 3 UU No.31/1999 mengatur secara tegas mengenai
unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud.

Pasal 2 UU No.31/1999 menyatakan sebagai berikut:

“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…”21

Pasal 3 UU No. 31/1999 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara,….”22

19 Indonesia, op. cit, ps. 4.

20 www.kompas.com, Jaksa Agung: Tindak Pidana Korupsi Sulit Untuk Diberantas, Rabu, 24 September
2003. Di dalam laporan dimaksud dikutip “Jaksa Agung MA Rachman menyatakan, bahwa tindak pidana
korupsi (tipikor) merupakan suatu bentuk kejahatan yang sulit dan rumit dalam pembuktiannya, baik
karena modus operandi maupun profesionalitas dari pelakunya.”

21 Indonesia, op. cit, ps. 2.

22 Ibid, ps. 3.



Dengan demikian definisi dari tindak pidana korupsi secara sempit telah
diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam
kedua pasal tersebut di atas.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No.31/1999 tersebut di atas, pertama
kali termuat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No.3/1971. Perbedaan
rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan
keuangan/perekonomian negara” pada UU No.31/1999. Sampai dengan
saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk
memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan
termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:23

1) setiap orang;
2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3) dengan cara melawan hukum;
4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No.31/1999, pertama kali
termuat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b UU No.3/1971. Sampai dengan saat
ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana
koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi
menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:24

1) setiap orang;
2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi;
3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah unsur melawan hukum pada
tindak pidana korupsi. Penjelasan umum dari UU No. 31/1999 juncto UU
No.20/2001 telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan
hukum ini meliputi pengertian formil dan materiil. Dengan demikian
perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagaimana telah diatur dalam
undang-undang namun juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang
menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Sungguh ketentuan ini telah membuka peluang untuk digunakannya
pembuktian terhadap unsur melawan secara lebih luas.

23 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi – Buku Saku Untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi Cetakan Kedua September 2006 – Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal.25.

24 Ibid, hal.27.



Berkaitan dengan pengertian formal dan material tersebut di atas, perlu
kiranya untuk disampaikan bahwa melalui diskusi publik atas hasil
eksaminasi terhadap putusan perkara Samadikun Hartono, yang
diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2003 atas prakarsa MaPPI,
dimana pada kesempatan tersebut mantan Jaksa M.H. Silaban, S.H.
mengemukakan pendapatnya, yaitu unsur melawan hukum yang
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 Tahun 197125 tidaklah
hanya melawan hukum dalam pengertian formil saja, melainkan juga
hukum dalam pengertian materiil, dimana melawan hukum disini diukur
dengan kepatutan/kewajaran/kelayakan sesuai dengan asas umum yang
berlaku di masyarakat baik yang ada dalam hukum tertulis maupun tidak
tertulis sebagai wujud rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum adalah
untuk memperoleh kepastian hukum yang berintikan rasa keadilan
masyarakat.

Oleh karenanya berlandaskan pada rasa keadilan masyarakat tersebut
terhadap suatu peristiwa yang diindikasikan mengandung unsur tindak
pidana korupsi, maka Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk
melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan hasil pemeriksaannya menyatakan secara resmi bahwa
terhadap suatu peristiwa terdapat atau tidak terdapat tindak pidana korupsi.
Dengan kata lain sikap kita dalam menentukan suatu kasus jangan
dilakukan secara prematur dengan menyatakan bahwa tidak terdapat
tindak pidana korupsi, terutama sebelum adanya pemeriksaan dari pihak
kejaksaan.

Merujuk pada Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi yang
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara umum melakukan
identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak
korupsi dan pihak-pihak yang dijadikan sasaran terhadap tindak korupsi
tersebut, yang antara lain meliputi:

1) setiap orang;
2) pegawai negeri;
3) hakim;
4) advokat;
5) pemborong;
6) pengawas proyek;
7) rekanan TNI/POLRI;
8) pengawas rekanan TNI/POLRI;
9) penerima barang TNI/POLRI;
10) bank;

25 Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,
atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.



11) saksi dan ahli dengan ketentuan tersendiri.

Badan hukum dalam hal ini tidak diatur secara khusus selain sebagaimana
yang telah ditentukan dalam ketentuan umum dalam Pasal 2 dan 3 UU
No.31/1999 tersebut di atas dalam konteks korporasi, sementara itu asumsi
yang dapat diberikan terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh
pemegang saham, direksi maupun komisaris dapat dijerat dengan
pemahaman umum, yaitu setiap orang yang mendukung terjadi proses
korupsi. Ketentuan pasal-pasal UU No.31/1999 sepertinya belum secara
khusus menjadikan pemegang saham, direksi ataupun komisaris sebagai
sasaran yang secara nyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Sebab baik pemegang saham, direksi maupun komisaris sebuah perseroan
terbatas dapat menggunakan kekuasaan ataupun perusahaan yang
dimilikinya untuk memperkaya diri sendiri melalui cara-cara korupsi atau
justru menjadikan budaya korupsi semakin subur di bumi Indonesia,
dimana kekuasaan maupun kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh setiap
orang pada umumnya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No.31/1999 juncto UU No. 20/2001 sama sekali tidak bisa dilepaskan
dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai lex
generalis dari hukum pidana nasional. Sebagai konsekuensi dari
berlakunya asas lex specialis derogat lex generalis maka terdapat
beberapa ketentuan di dalam KUHP yang diatur secara khusus pada UU
No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 yaitu ketentuan mengenai:

i. Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengenai Kejahatan terhadap
Penguasa Umum;

ii. Pasal 387 atau 388 KUHP, Bab XXV mengenai Penipuan;
iii. Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP, Bab

XXVIII mengenai Kejahatan Jabatan.

Dengan telah diaturnya secara khusus ketentuan KUHP dimaksud didalam
UU No. 31/1999 juncto UU No. 21/2001 maka sebagai akibat hukumnya
adalah dicabutnya keberlakuan dari pasal-pasal KUHP di atas.

2. Pembuktian Terbalik (omkering van bewijslast)

Jenis pembuktian dalam hukum pidana yang diperkenalkan dalam UU
No.31/1999 juncto UU No.20/2001 adalah pembuktian terbalik yang merupakan
penyimpangan dari pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Namun demikian pembuktian terbalik tersebut masih memiliki
sifat terbatas dimana Jaksa Penuntut Umum masih diwajibkan untuk melakukan
pembuktian atas dakwaan yang diajukannya jadi tidak semata-mata memberikan
Terdakwa kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Perumusan



pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi ini sendiri telah
mengalami penyempurnaan dari rumusan semula pada UU No. 31/1999 sampai
dengan rumusan pada UU No. 20/2001, sehingga menunjukkan sifat berimbang
antara pembuktian yang dilakukan dengan akibat hukum dari pembuktian bagi si
Terdakwa itu sendiri.

Pada pasal 37 ayat (2) UU No. 31/1999 sebelumnya dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak
pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang
menguntungkan baginya.”26

Sementara setelah dilakukan perubahan terhadap pasal 37 ayat (2) UU No.
20/2001 maka dengan lebih tegas dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak
pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”27

Tampaknya perubahan terhadap kekuatan pembuktian terbalik di satu sisi
memang memberikan keseimbangan dalam pertarungan pembuktian di depan
majelis hakim. Namun di lain sisi, perubahan atas pandangan kekuatan
pembuktian terbalik memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk
diselesaikan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum. Patut untuk diketahui bahwa
dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)
sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 dan
sebagaimana telah dituangkan pula ke dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
mengenai Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka
tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh
Jaksa akan diambil alih oleh KPTPK, terlepas dari segala pro dan kontra yang
terbentuk di alam ide masyarakat mengenai pembentukan KPTPK.

E. Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana (Korupsi)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menentukan bahwa
hanya manusia yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Dianutnya pendirian
bahwa hanya manusia yang menjadi subjek hukum pidana dapat diketahui dari frasa yang
dipergunakan dalam KUHP Belanda itu berupa hij die dan yang akhirnya ditulis
demikian di dalam KUHP Indonesia. Frasa tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia dengan frasa”barang siapa” atau “siapa pun.” “Barangsiapa” mempunyai arti

26 Ibid, ps. 37 ayat (2).

27 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150,
ps. 37 ayat (2).



“siapa pun.” Dalam baasa Indonesia, kata “siapa” merujuk kepada “manusia,” sehingga
karena itu “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia.”28

Oleh karena pendirian yang sedemikian itu, sebagaimana dapat diketahui dari
Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal dalam KUHP.
Hanya manusia yang dikenal dalam KUHP sebagai subjek hukum pidana. Apabila
pengurus suatu korporasi melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya mewakili
korporasi, sehingga karena itu bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka
pertanggungjawaban pidananya tidak dibebankan kepada korporasi, tetapi pada pribadi-
pribadi pengurus yang bersangkutan. Bunyi lengkap Pasal 59 KUHP adalah sebagai
berikut:29

“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada
pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka tidak
dipidana pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut
campur melakukan pelanggaran tersebut.”

Dengan bunyi Pasal 59 KUHP yang demikian itu, maka sekalipun pengurus
korporasi bertindak mewakili korporasi atau bertindak untuk dan atas nama korporasi
ketika suatu peristiwa yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana itu terjadi
karena perbuatan pengurus korporasi tersebut, bukan korporasi yang harus memikul
beban pertanggungjawaban pidananya, tetapi pribadi pengurus korporasi itu.30

Doktrin modern hukum perusahaan telah mengintrodusir doktrin piercing the
corporate veil atau doktrin penyingkapan tabir korporasi. Dikatakan demikian karena
terdapat tabir tipis antara kehendak korporasi dengan kehendak dari pemegang saham.
Sehingga pada aplikasinya terdapat paradigma bahwa pemegang saham sebagai pihak
yang menanamkan modal dapat mempergunakan perusahaannya untuk dipergunakan
sebagaimana kehendak dari pemegang saham. Pemegang saham seolah berkuasa penuh
atas perusahaan yang dimilikinya. Padahal dilain pihak sebuah korporasi memiliki
kehendak sendiri sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaannya
maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam
UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan tugas dan wewenang
termasuk pula dengan lingkup pertanggungjawaban dari pemegang saham, direksi dan
komisaris dari sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Perkembangan yang terjadi saat ini begitu banyak peristiwa yang melibatkan
perusahaan sebagai bagian dari berbagai bentuk penyelewengan, pelanggaran atau
bahkan kejahatan. Permasalahan dalam lingkup korporasi tidak lagi berada dalam domain
hukum keperdataan saja melainkan sudah memasuki public domain. Hal ini sejalan
dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan

28 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Mardjono
Reksodiputro: Pengabdian Guru Besar Hukum Pidana, Cetakan Pertama Maret 2007 – Jakarta: Bidang
Studi Hukum Pidana FHUI – Sentra HAM FHUI, Badan Penerbit FHUI, 2007, hal 568-569

29 Ibid., hal 569.

30 Ibid., hal 569-570.



perusahaan sebagai pihak yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana,
termasuk salah satunya undang-undang tentang tindak pidana korupsi..

Begitu banyak contoh yang dapat diambil sebagai bentuk pelanggaran ataupun
kejahatan publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran maupun
kejahatan, antara lain kasus Enron di Amerika Serikat yang telah melakukan kebohongan
publik, kasus Lapindo Brantas, Kasus Korupsi yang melibatkan beberapa bank nasional
seperti Bank Mandiri dan Bank BNI, kasus illegal logging, dan sederet kasus-kasus
lainnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan sebagai pelaku atau sebagai pihak yang
terkait. Hukum setidaknya telah melakukan kognisi terhadap fenomena tersebut, tetapi
perkembangan yang pesat ini tidak dapat berjalan paralel, melainkan membutuhkan suatu
analisis yang dilakukan secara seksama dan hati-hati dalam menetapkan bahwa sebuah
kebijakan relevan untuk dapat diterapkan dan diberlakukan.

Pendirian hukum pidana Indonesia yang telah menetapkan korporasi dapat
dibebani pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan atas pendirian yang berlaku
di beberapa negara yang menetapkan bukan manusia saja yang dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana, tetapi juga korporasi. Sejalan dengan makin kuatnya
pendirian di banyak negara bahwa korporasi dapat pula dibebani pertanggungjawaban
pidana, maka Indonesia akhir-akhir ini, juga menerima pendirian yang demikian. RUU
KUHP yang dirancang sebagai pengganti KUHP yang berlaku pada saat ini, maupun
sebelum yang terakhir disusun yaitu RUU KUHP yang dirancang tahun 2004, telah
memasukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.31

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut Prof.
Mardjono Reksodiputro, terdapat tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini terdapat 4 (empat) kemungkinan sistem
pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan
sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya
penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul
tanggung jawab pidana;

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus
memikul pertanggungjawaban pidana;

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya
pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP menganut sistem yang pertama. KUHP menganut pendirian bahwa oleh
karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak
pidana dan tidak pula dapat memiliki kalbu yang salah (guilty mind) tetapi yang

31 Ibid., hal 571-572.



melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan
perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan ataupun
kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu
dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.32

Dengan digulirkannya gagasan dan pemikiran tentang korporasi sebagai subjek
hukum tindak pidana, maka terobosan ini dapat segera diaktualisasikan dan disinergikan
dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

F. Penutup

Sehubungan dengan pemaparan tersebut di atas, maka penulis beranggapan bahwa
apabila kita berbicara tentang korupsi, maka titik tolaknya tidak boleh hanya dibatasi
pada lingkup pemahaman kerugian negara. Pemahaman ini harus lebih diperluas lagi,
yaitu dapat menggunakan pemahaman bahwa yang dirugikan adalah masyarakat
Indonesia secara luas. Artinya adalah pada saat kita berbicara tentang kerugian
(keuangan) negara, maka perlu dipertanyakan darimanakah sebenarnya asal dari uang
negara tersebut. Sudah barang tentu bersumber dari beberapa sumber pokok, yang salah
satunya adalah kontribusi pajak masyakarakat Indonesia. Seharusnya pajak yang
dibayarkan oleh masyarakat tersebut dipergunakan semaksimal mungkin demi
mensejahterakan masyarakat umum bukan untuk dinikmati oleh kelompok-kelompok
tertentu yang memiliki akses terhadap keuangan negara.

Pemahaman tentang kerugian negara harusnya seyogyanya juga diberikan
pemahaman bahwa hal tersebut merupakan kerugian rakyat. Pemahaman dasarnya adalah
tentang bagaimana cara negara memperoleh uang untuk dimasukan ke dalam kas negara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapat negara dibedakan dalam penerimaan
pajak dan penerimaan non pajak. Penerimaan pajak sudah barang tentu merupakan
penerimaan negara yang diperoleh langsung dari setiap warganegaranya. Sedangkan
penerimaan non pajak dapat bersumber dari grant (pemberian) dari lembaga keuangan
internasional, pinjaman dan penerimaan-penerimaan lainnya, yang asumsi penulis
termasuk didalamnya komponen keuntungan yang diperoleh dari badan-badan usaha
milik negara. Semuanya bermuara kepada rakyat dan rakyatlah yang menjadi tulang
punggung dari perekonomian negara yang seharusnya disejahterakan dan bukan
dibebankan dengan tanggung jawab yang bukan merupakan perbuatannya.

Sudah tepat jika dikatakan dalam undang-undang korupsi mengatur tentang
korporasi sebagai salah satu pelaku kejahatan. Namun, perlu dikaji secara lebih
mendalam tentang perlu atau tidaknya dilakukan penelaahan secara lebih mendalam
tentang pemahaman. Sasarannya tidak lain agar tercipta suatu kepastian hukum dalam
menindak pelaku kejahatan korporasi. Baik pemegang saham, direksi, komisaris maupun
korporasinya itu sendiri. Artinya, satu sama lain saling terkait dan harus dibuktikan
kontribusinya dalam tindak pidana korupsi. Oleh karenanya korporasi sebagai subjek
hukum tindak pidana sudah merupakan urgensi tersendiri untuk segera diaktualisasikan
dan disinergikan dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

32 Ibid., hal 579.
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