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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

A.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut 

sebagai “toereken – baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal 

liability”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk 

menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.16  

Dengan demikian seseorang melakukan pertanggungjawaban 

pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu : 

(1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan; 

(2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan 

dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga 

perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. 

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan bahwa 

pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang 

tersebut dapat dipertanggungjawbakan sebagai tindakan pidana atau 

                                                           
16 S.R. Sianturi, 1996, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan 

IV, Jakarta, Hal. 245. 
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bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif 

sehingga seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban 

pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak 

pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam pengertian 

perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan 

pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung 

pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang 

mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan 

perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia 

akan dipidana.17 Dan dari pendapat Roeslan Saleh dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidan tidak termasuk dalam 

pengertian tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.18 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut 

                                                           
17 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 

Ghalia Indonesia, Hal. 75. 
18 Mahrus Ali, 2006, Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana 

Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalaham, Cet. II. 

Jakarta, Hal. 68. 
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memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk 

pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu 

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya 

baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.19 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 

penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur 

– unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang – Undang. Dilihat dari 

sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat 

melawan hukum atau rechtsvaardigingsground atau (alasan pembenar). 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya “mampu 

bertanggung jawab” yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya. 

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan 

seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), apabila :20 

a. Keadaan jiwanya : 

1) Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara 

(temporair); 

                                                           
19 Mahrus Ali, 1998, Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I,  FH 

UNDIP, Semarang, Hal. 85. 
20 E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Cet III, Storia Grafika, Jakarta, Hal. 249. 
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2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbicile, dan 

sebagainya), dan; 

3) Tidak terganggu kerena terkejut, hypnotisme, amarah yang 

meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe bewenging), melindur 

(slaapwandel), menganggu karena demam (koorts), ngidam dan 

lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.21 

b. Kemampuan jiwanya : 

1) Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan; 

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 

akan dilaksanakan atau tidak, dan; 

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.22 

Dari pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab 

apabila memenuhi dua unsur yang telah dijelaskan diatas yaitu keadaan 

jiwanya dan kemampuan jiwanya. 

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 

kemampuan jiwa (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan 

kemampuan berfikir (verstanddelijke vermogens), dari seseorang 

walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam PasalM44NKUHP 

adalah verstanddelijke vermogens untuk terjemahan dari verstanddelijke 

vermogens digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Pertanggungjawaba pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau 

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang 

terjadi atau tidak. 

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana 

Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas 

disamping asas legalitas dalamGPasalB1WKUHP. Pertanggungjawaban 

pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap 

kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan 

yang mengatur tindak pidana tersebut. 

 

A.2. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai 

pertanggungjawban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan 

perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan 

hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak 

selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya 

akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan melakukan kesalahan. 

Berdasarkan uraian diatas, syarat – syarat dapat tidaknya 

dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya 

kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 
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1) Kemampuan Bertanggung Jawab 

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat 

dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk 

menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang 

yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur – unsur 

tertentu sehingga dapat dikatakan normal, normal inilah yang dapat 

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap 

baik oleh masyarakat.23 

“Sementara bagi seseorang yang jiwanya tidak normal 

maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada 

pertanggungjawabannya, sehingga ditegaskan dalam Pasal 44 

KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 

sempurna akalnya atau kerena sakit berubah akal tidak 

boleh dihukum; 

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 

sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim 

boleh memerintahkan menempatkan dirumah sakit gila 

selama – lamanya satu tahun untuk diperiksa; 

                                                           
23 Andi Matalatta, 1987, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 

Hal. 41 – 42. 
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(3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku 

bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan 

Negeri.” 

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab 

dengan alasan usia masih belum dewasa maka tidak bisa 

didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksud tidak mampu 

bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum 

yang dapat disalurkan dari alasan – alasan khusus seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.24 

Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggung 

jawab bukan hanya karena keadaan dan kemampuan jiwanya, tapi 

karena usianya yang masih belum dewasa, terkena hipotesis dan 

sebagainya. 

Dengan demikian berdasarkan pernyataan Jonkers, 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan 

pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya 

belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang 

dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang 

khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga 

tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, 

maka anak belum belum cukup umur tidak dapat dipidana.25 

                                                           
24 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian 

dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 84. 
25 Ibid, Hal. 84. 



 
 

24 
 

2) Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi 

unsur – unsur delik dalam Undang – Undang, hal tersebut tidak 

dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan 

pidana. Untuk dilakukan pemidanaan masih perlu adanya syarat – 

syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa orang yang 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah 

(subective guilt). Dan hal ini merupakan pemberlakuan asas 

“tindak pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau 

(Nulla Poena Sine Culpa). 

Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat 

dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur – unsur dibawah ini: 

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat 

(schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit) yang artinya si 

pembuat harus normal; 

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (alpa), dan hal ini 

disebut bentuk – bentuk kesalahan; 

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada 

alasan pemaaf.26 

                                                           
26 Ibid, Hal. 85 



 
 

25 
 

Apabila ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi 

maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau 

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. 

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang 

menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi 

mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi 

perdebatan diantara pala ahli. 

Van Hamel, mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu 

delik merupakan pengertian Psichologis, perhubungan antara 

keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena 

perbuatannya. Karena kesalahan adalah pertanggungjawaban 

dalam hukum (schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens). 

Sedangkan Simons, mengatakan bahwa kesalahan 

adalah adanya keadaan physchis  yang tertentu pada orang yang 

melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, 

untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal 

disamping melakukan tindak pidana, yaitu : 

1. Adanya keadaan physchis atau batin yang tertentu; 

2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan 

perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. 

Kedua hal diatas saling berhubungan, yang pertama 

merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua 
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tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari 

pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) 

bentuk, antara lain : 

1. Dengan Sengaja (Dolus) 

Dalam KUHP (criminal wetbook) dicantumkan 

“sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh 

Undang – Undang”. 

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai 

keinginan, kemauan, kehendakm dan perbuatan merupakan 

pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat 

ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang 

dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian 

sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.27 Adapun 

pembagian jenis sengaja dibagi menjadi 3 jenis antara lain :28 

a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark); 

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met 

bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid); 

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi 

(opzet met waarschijkheidbewustzjin). 

                                                           
27 Moeljatno, 1983, Azas – Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 171. 
28 Ibid. Hal. 177. 
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Perkembangan teori ini juga diikuti dalam praktek 

peradilan di Indonesia. Dalam beberapa putusannya, hakim 

menjatuhkan putusannya tidak semata – mata kesengajaan 

sebagai kepastian, tapi juga mempertimbangkkan dengan yang 

lainnya. Jadi dalam praktek hal semacam ini sangat mendekati 

nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusannya sesuai 

dengan tingkat kesalahan terdakwa. 

2. Kelalaian (Culpa) 

Undang – Undang tidak memberikan definisi yang 

dimaksud dengan kelalaian, tetapi dapat dilihat dari Mvt 

(Memori Van Toelichting) mengatakan bahwa kelalaian 

(culpa) terletak anatara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel 

Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu 

sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu 

terletak antara sengaja dan kebetulan. Menurut MvA (Memori 

Jawaban) dari pemerintah menjelaskan bahwa siapa yang 

melakukan kejahatan dengan sengaja berarti salah 

menggunakan kemampuannya, sedangkan siapa karena 

kelalaian (culpa) melakukan kejahatan berarti 

mempergunakan kemampuannya yang ia tidak harus 

diganakan.29 

                                                           
29 Andi Hamzah, 2008, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 125. 
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Delik kelalaian itu dalam rumusan Undang – 

Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian menimbulkan 

akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang 

diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati – hatian 

itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dipahami, bagi 

kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat maka tercipta 

delik kelalaian, contohnya Pasal 359 KUHP. Sedangkan bagi 

kelalaian (culpa) yang tidak menimbulkan akibat tidak akan 

timbul delik kelalaian tetapi kelalaian atau kekurang hati – 

hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 

 

3) Alasan Pengahapus Pidana 

“Ilmu hukum pidana juga memberikan perbedaan lain, 

sejalan dengan perbedaan dapat di pidananya perbuatan dan dapat 

di pidananya seseorang yang melakan tindak pidana. Penghapusan 

pidana dapat menyangkut perbuatan dan seseorang yang 

melakukan tindak pidana, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis 

alasan penghapus pidana, yakni :30 

a. Alasan Pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi 

rumusan delik dalam Undang – Undang. Kalau perbuatannya 

tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

                                                           
30 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, Hal. 139. 
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Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 

ayat (1) mengenai pembelaan paksa, dan Pasal 51 ayat (1) 

mengenai perintah jabatan.31 

b. Alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat atau yang 

melakukan tindak pidana, dalam arti bahwa menurut hukum 

orang ini tidak dapat dicela dengan kata lain ia tidak bersalah 

atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun 

perbuatannya bersifat melawan hukum.32 Jadi, ada alasan 

yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak 

mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat 

dalam KUHP adalah Pasal 44 mengenai tidak mampu 

bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) mengenai noodweer 

exces, dan Pasal 51 ayat (2) mengenai iktikad baik 

melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.” 

 

A.3. Korporasi 

A.3.1. Pengertian Korporasi 

Dalam sistem hukum Perdata Belanda yang sampai saat 

ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, subjek hukum 

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, pertama manusia (persoon) dan 

yang kedua badan hukum (rechtpersoon). Dari uaraian subjek 

                                                           
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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hukum tersebut, korporasi merupakan subjek hukum yang dapat 

melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam 

kualifikasi badan hukum (rechtpersoon). 

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh 

ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang 

dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum. Badan 

hukum dalam bahasa Belanda disebut recht persoon atau dalam 

bahasa Inggris disebut legal person atau legal body.33 

Terminologi sangat erat kaitannya dengan bidang keperdataan. 

Oleh karenaya pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari 

bidang hukum perdata. Secara etimologi kata korporasi berasal 

bahasa latin dari kata “corporatio” sebagai kata benda, berasal 

dari kata kerja corporare. Corporare itu sendiri dari bahasa 

Indonesia berasal dari kata “corpus” yang artinya badan yang 

berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian 

corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membedakan dengan 

perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh 

dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan 

manusia, yang terjadi menurut alam.34 

Pembatasan mengenai korporasi juga dilakukan oleh 

para ahli hukum. Utrecht memberikan batasan mengenai 

                                                           
33 Setyono H, 2002, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi, dan Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana indonesia,  
34 Muladi & Dwija Priyatno, 2009, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Hal. 23. 
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korporasi sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan 

hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu objek hukum 

tersendiri suatu personifikasi. Menurut Ali Chaidir korporasi 

merupakan badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak 

dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota 

masing – masing.35 A.Z. Abidin mengatakan bahwa korporasi 

dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan 

hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk 

tujuan tertentu.36 Rudi Prasetyo menyatakan bahwa kata 

korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan para pakar 

hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang 

hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan 

hukum.37 

Jadi berdasarkan uraian diatas korporasi merupakan 

badan usaha yang status hukumnya sama dengan manusia, maka 

dalam menjalankan kegitannya harus menggunakan bantuan 

manusia yang disebut pengurus atau pengelola. 

 

A.3.2. Korporasi sebagai Badan Hukum 

                                                           
35 I Dewa made Suartha, 2015, Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana 

dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, Hal. 4. 
36 Muladi dan Dwija Priyatno, Op.cit, Hal. 25. 
37 Muladi dan Dwija Priyatno, Op.cit, Hal 27. 
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 Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat 

menjadi beberapa golongan dilihat dari cara mendirikan dan 

peraturan perundang – undangan sendiri, antara lain :38 

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan 

kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta 

kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, dan Serikat Kerja;39 

2. Korporasi Altruistis, yaitu korporasi yang tidak 

menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti 

perhimpunan yang memperhatikan nasib orang – orang 

tunanetra, tunarungu, penyakut TBC, penyakit jantung, 

penderita cacat, taman siswa, organisasi Muhammadiyah, 

dan lain sebagainya.40 

 

A.3.2.1. Pengertian Badan Hukum 

Menurut Utrecht, badan hukum (rechtpersoon) 

adalah badan yang menurut hukum berkuasa atau 

berwenang menjadi pendukung hak, selanjutnya 

dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak 

yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. 

Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah 

suatu yang riil, merupakan fakta yang sebenarnya dalam 

                                                           
38 Amrullah Arief, 2006, Kejahatan Korporasi, Banyumedia, Malang, Hal. 28. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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pergaulan hukum, walaupun tidak berwujud manusia 

atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya. 

Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah 

badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari 

kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu 

berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum 

terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Bagi 

bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan 

gejala ini sangat penting.41 

“Batasan mengenai korporasi dalam hukum 

pidana dapat dijumpai dalam Pasal 166 naskah RKUHP 

tahun 2014 yang menyatakan bahwa korporasi 

merupakan kumpulan terorganisir dari orang dan/atau 

kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan 

bdan hukum. Dengan demikian secara umum korporasi 

membunyai unsur – unsur antara lain : 

a. Kumpulan orang dan/atau kekayaan; 

b. Terorganisir; 

c. Badan Hukum, dan; 

d. Bukan Badan Hukum.” 

Dari uraian pengertian korporasi baik dalam 

bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum 

                                                           
41 Muladi dan Dwija priyatno, Op.cit, Hal. 28. 
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pidana, ternyata korporasu dalam hukum pidana lebih 

luas pengertiannya bila dibandingkan dengan 

pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab 

korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum, sedangkan menurut 

hukum perdata korporasi hanya berbentuk badan 

hukum saja. Subjek hukum pidana korporasi dalam 

hukum pidana hanya dikenal diluar KUHP, khususnya 

peraturan perundang – undangan khusus sebagai 

produk legalisasi. 

 

A.3.2.2. Macam – Macam Badan Hukum 

Menurut E. Utrecht atau Moh. Soleh Djidang, 

terdapat macam – macam badan hukum, antara lain :42 

1. Perhimpunan (vereninging) yang dibentuk dengan 

sengaja dan sukarela oleh orang yang bermaksud 

memperkuat kedudukan ekonomis mereka, 

memelihara kebudayaan, mengurus soal – soal 

sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu 

bermacam – macam, contohnya Perseroan Terbatas 

(PT), Perusahaan Negara, Joint Venture; 

                                                           
42 Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, Alumni, Bandung, Hal. 72 
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2. Persekutuan orang (gemmenschap van mensen) 

yang terbentuk kerena faktor – faktor 

kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, 

contohnya negara, proponsi, kabupaten, dan desa; 

3. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang – 

Undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk 

dalam sub (a) diatas, dan; 

4. Yayasan. 

Biasanya macam – macam badan hukum yang 

disebutkan diatas disebut korporasi (corporatie). 

Dengan demikian badan hukum terbagi  kedalam 2 (dua) 

tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan 

sebagai badan hukum merupakan salah satu bentuk dari 

korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang 

dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama – 

sama sebagai subjek hukum tersendiri, guna mencapai 

tujuan tertentu. 

 

A.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

A.4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 “Dalam KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur 

mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP sampai 

saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat 
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dilakukan oleh manusia (persoon). Hal ini dapat dilihat pada 

pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal – hal dimana 

ditentukan pelanggaran 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. Maka 

pasal 59 KUHP tersebut mengandung ancaman hukuman 

terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum korporasi 

karena disangka atau diduga telah melakukan suatu delik, hanya 

berlaku bagi yang melakukan pelanggaran saja. Selanjutnya tidak 

dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 59 KUHP tercantum suatu 

tanggung jawab kolektif komisaris atau pengurus suatu badan 

hukum. Serta Pasal 59 KUHP tersebut juga mengandung makna 

bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi 

dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan – 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang 

pertanggungjawabannnya juga dilakukan secara individu. 

Pembatasan Pasal 59 KUHP ini mengakibatkan kekosongan 

hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.” 

“Kekosongan pengaturan terkait korporasi akhirnnya 

menemukan penyelesaian setelah korporasi sebagai subjek 

hukum pidana di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu 
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dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang 

Penimbunan Barang.43 Dan diikuti undang – undang yang lain.” 

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat 

pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model atau 

sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab; 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung 

jawab, dan; 

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 

bertanggung jawab. 

Namun dengan demikian konsep pertanggungjawaban 

pidana korporasi tidak cukup hanya dengan 3 (tiga) konsep 

sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini harus 

ditambahkan satu konsep lagi, yaitu pengurus dan korporasi 

keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang 

harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. 

 

A.4.2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Korporasi merupakan subjek hukum, menjalankan 

kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari 

                                                           
43 Muladi dan Dwija Priyatno, Op.Cit, Hal. 45. 
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keuntungan sebesar – besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk 

mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan 

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama 

kali diterapkan oleh negara – negara common law, dikarenakan 

sejarah revolusi industri yang terjadi sebelumnya. Pengakuan 

pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris 

mulai pada tahun 1842, saat korporasi gagal di denda karena 

gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang – 

undangan.44 

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah 

lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda 

dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang 

bertujuan untuk menangkap dan menghukum. 

 

B. Tindak Pidana Korporasi 

B.1. Pengertian Tindak Pidana Korporasi 

Dahulu ada pandangan yang tidak dapat menerima anggapan 

bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Hal ini karena adanya 

adigium “Universitas Deliwquere Non Potesi” yaitu korporasi tidak 

                                                           
44 Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT. Softmedia, 

Jakarta, Hal. 23. 
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mungkin melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut 

Jhon C. Coffe Jr. Menyatakan bahwa :45 

a. Perusahaan tidak punya mens rea (keinginan untuk berbuat jahat, 

kesalahan); 

b. Perusahaan bukan seorang pribadi, meskipun perusahaan dapat 

melakukan berbagai perbuatan hukum, yang biasa dilakukan 

manusia pribadi; 

c. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang 

aktual (no soul to damned and no body to be kicked); 

d. Doktrin ultra vires (diluar kewenangan).46 

Akan tetapi setelah melihat perkembangan kehidupan dalam 

masyarakat terutama bidang ekonomi, perdagangan, industri dan lain 

sebagainya, menjadikan korporasi suatu yang dapat melakukan tindak 

pidana merupakan suatu keharusan, yang disebut dengan kejahatan 

korporasi (corporate crime). 

Corporate crime merupakan bagian dari kejahatan canggih, 

yaitu white collar crime. Yang termasuk White collar crime antara lain 

adalah organized crime, business crime, dan economic crime, serta 

syndicate crime.47 

White collar crime adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat 

dalam sekelompok kejahatan yang spesifik, yang bertentangan dengan 

                                                           
45 Buchari Said, 2009, Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime), FH Unpas, Bandung, 

Hal. 28. 
46 Ibid. 
47 Ibid, Hal. 29. 
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hukum pidana, yang dilakukan oleh pihak profesional, baik individu, 

organisasi atau sindikat kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum 

atau bukan badan hukum.48 

Dalam hal pemidanaan adalah siapa yang dapat dipertang 

jawabkan, memang hal ini dikaitkan dengan subjek hukum pidana yang 

meliputi 2 (dua) hal yaitu : 

1) Siapa yang melakukan tindak pidana, dan; 

2) Siapa yang bertanggungjawab. 

Selama ini secara yuridis hanya mengenal pertanggungjawban 

pidana terhadap orang saja, namun dengan munculnya korporasi 

sebagai subjek hukum tindak pidana maka menimbulkan suatu 

perdebatan, karena korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan. 

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana 

awalnya menjadi permasalahan sehingga muncul sikap setuju dan tidak 

setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang setuju 

menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, adalah :49 

1. Ternyata terpidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan 

represi terhadap delik – delik yang dilakukan oleh atau dengan 

korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan 

memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja; 

                                                           
48 Ibid, Hal. 30. 
49 Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, 

Jakarta, Hal. 52. 
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2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata 

korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula; 

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu 

melindungi masyarakat dan menegakkan norma – norma dan 

ketentuan – ketentuan yang ada dalam masyarakat; 

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu 

upaya menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para 

pegawai korporasi itu sendiri. 

Sedangkan yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai 

subjek hukum pidana menyatakan:50 

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan 

kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah; 

2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat 

dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat 

dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya 

orang dan sebagainya); 

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan 

orang, tidak dapat dikenakan kepada korporasi; 

4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan 

sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; 

                                                           
50 Hasnan, 1991, Hukum Pidana I (Kesatu, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, 

Banacipta, Bandung, Hal. 235. 
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5. Bahwa dengan prakteknya tidak mudah menentukan norma – 

norma atas dasar apa yang diputudkan, apakah pengurus saja atau 

korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana. 

“Di tengah – tengah perdebatan, dalam RKUHP 2008 

mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana. Hal itu dappat di lihat dari Pasal 44, yang disebutkan 

bahwa  “Korporasi itu merupakan subjek tindak pidana”.” 

“Pada Undang – Undang Penimbunan Barang – Barang, 

Undang – Undang No. 17/1951, yang sekarang tidaka berlaku lagi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 8 

Tahun 1962, setelah itu dikenal luas pada Tahun 1955 dengan 

dikeluarkannya Undang – Undang Tindak Pidana Subrevisi, Undeng – 

Undang No. 11/PNPS/1963.51 Dengan demikian sejak tahun 1955 

dalam bidang tertentu di luar KUHP, badan hukum atau korporasi yang 

melakukan tindak pidana ditetapkan sebagai subjek hukum pidana 

sudah dikenal dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang – Undangan 

yang berlaku di Indonesia, dan hal tersebut dapat dituntut serta dapat 

dijatuhi sanksi pidana.” 

B.2. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kejahatan 

korporasi menimbulkan kerugian lebih besar jika dibandingkan dengan 

                                                           
51 Hamzag Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana 

Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liabiility), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 

28. 
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kejahatan individual ataus ering disebut juga sebagai kejahatan 

konvensional/tradisional. Hal ini diakibatkan oleh karakteristik tindak 

pidana korporasi itu sendiri, diantaranya sebagai berikut :52 

a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya 

tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan 

keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; 

b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity), karena selalu 

berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta 

seringkali berkaitan dengan yang ilmiah, teknologis, finansial, 

legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan 

bertahun – tahun; 

c. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of 

respondibility),  yang semakin luas akibat komplekitas organisasi; 

d. Penyebaran kkorban yang sangat luas (diffudion of victimization), 

seperti polusi dan penipuan; 

e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuuntutan (detection and 

prosecution), sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang 

antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; 

f. Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering 

menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum, dan; 

                                                           
52 Setyono, 2002, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawban Korporasi Dalam Hukum 

Pidana Indonesia, Averros Press, Malang, Hal. 54 – 55. 
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g. Sikap mendua status pelaku tidak pidana. Dalam hal perbuatannya 

tidak melanggar Peraturan Perundang – Undangan, tetapi apa yang 

dilakukan memang merupakan ilegal.53 

 

B.3. Dimensi Tindak Pidana Korporasi 

Dimensi kriminal dari ktindak pidana korporasi di Indonesia 

berkembang secara terus menerus seiring dengan perkembangan 

perekonomian nasional dan perekonomian internasional.54 

Berbagai jenis tindak pidana korporasi semakin menonjol 

sebagai dampak dari era globalisasi seperti kecnderungan 

berkembangnya persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) 

yang mengarah pada perkembangan praktek monopoli, oligopoli, 

konsentrasi industri, market limitation, misrepresenting products price 

fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising 

(penipuan iklan) yang sering terjadi di bidang farmasi (obat – obatan), 

dan enviromental crime (kejahatan lingkungan hidup).55 Dimensi – 

dimensi tersebut perlu di kelompokkan menjadi beberapa bentuk, 

diantaranya adalah :56 

a. Defrauding Stockholders 

                                                           
53 Ibid. 
54 Suparman Marzuki, 1994, Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial, (Jurnal 

Hukum, Vol. 1 No. II), Hal. 10. 
55 Mahrus Ali, 2013. Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Hal. 16. 
56 Hanafi, 1997, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana, Lembaga 

Penelitian, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Hal. 27 
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Dimaksudkan tidak melaporkan dengan sebenarnya 

keuntungan yang diperoleh sehingga menimbulkan penipuan 

terhadap para pemegang saham. Dimensi ini terkait erat dengan 

pemegang saham perusahaan yang diberi informasi secara tidak 

benar tentang seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh 

dari hasil usaha perusahaan. 

b. Defrauding the Public 

Dapat diartikan sebagai penipuan terhadap masyarakat 

termasuk dalam bentuk persekongkolan penentuan harga dan 

produk yang tidak representatif. Wujud lainnya juga dapat dilihat 

dalam penipuan innformasi layanan atau iklan tentang suatu produk 

dari perusahaan tertentu. 

c. Defrauding the Goverment 

Merupakan tindakan penipuan oleh suatu korporasi yang 

ditujukan langsung kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan 

untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan 

pendapatan atau keuntungan korporasi yang sesungguhnya. Tidak 

sedikit perusahaan – perusahaan besar yang bergerak dalam bidang 

yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak mempunyai 

daftar pembukuan lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengelabuhi pemerintah agar tidak terlalu banyak mengeluarkan 

biaya untuk membayar pajak.57 

                                                           
57 Ibid, Hal.6. 
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d. Endangering the Public Wefare 

Hal ini merupakan dimensi kejahatan korporasi yang 

mengarah kepada kesejahteraan umum, contohnya korporasi 

menimbulkan polusi industri yang membahayakan lingkungan 

sekitarnya. 

e. Endangering Employees 

Hal ini merupakan dimennsi yang tidak memperdulikan 

keselamatan kerja. Tindakan semacam ini sering dilakukan oleh 

beberapa perusahaan dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja 

tanpa disertai dengan perhatian yang cukup besar terhadap 

keselamatan kerja mereka, sehingga banyak diantara mereka yang 

mengalami kecelakaan kerja karena sarana dan prasarana produksi 

dari pihak perusahaan yang tidak memenuhi atau jauh dari standar 

keselamatan kerja. 

f. Illegal intervention in the public process 

Melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap 

proses politik terutama dalam konteks pengambilan kebijakan 

politik oleh pemerintah. Praktiknya sering berupa sumbangan dana 

politik kampanye partai dalam proses pemiihan umum yang 

tujuannya paling tidak keinginan – keinginan atau tendensi tertentu 

dari korporasi bersangkutan bisa tercapai melalui munculnya 

sebuah kebijakan pemerintah hasil pemilu tersebut.58 

                                                           
58 Ibid, Hal. 7. 
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C. Corporate Social Responsibility (CSR) 

C.1. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah 

konsep yang populer, karena belum memiliki definisi yang tunggal, yang 

dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberapa definisi 

yang dapat menjadi dasar dalam mendefinisikan CSR, yaitu sebagai 

berikut : 

Pertama, The Word Bussiness Concil Sustainable 

Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak 

secara etis, beroprasii secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan 

ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan 

dan keluarga sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan 

masyarakat secara luas.59 

Kedua, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab 

perusahaan kepada para pemegang kepentingan untuk berlaku etis, 

meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang 

mencakup ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.60 

“Ketiga, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 40 

Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

                                                           
59 Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social 

Responsibility), PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 7. 
60 Ibid, Hal. 8. 
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Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkunggan 

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya.” 

Keempat, CSR merupakan mekanisme alami sebuah 

perusahaan untuk “membersihkan” keuntungan besar yang diperoleh. 

Sebagaimana diketahui, cara – cara perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan kadang – kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak 

disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah 

karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan – keputusan 

ataupun kegiatan – kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka 

kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat 

yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.61 

Jadi berdasarkan berbagai macam definisi mengenai CSR 

diatas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang 

tercantum dalam Undang – Undang dan memberikan dampak positif 

dalam masyarakat sekittar baik dari lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan. 

                                                           
61 Pratowo, Joko, dan Miftachul Huda. 2011. Corporate Social Responsibility Kunci Meraih 

Kemuliaan Bisnis, Samudra Biru, Yogyakarta, Hal. 17. 
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“Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 

2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dituangkan dalam 

pasal 10 yang menjelaskan bahwa : 

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: 

a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP 

sesuai dengan prinsip – prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha 

dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. Menumbuhkan, menetapkan dan mengembangkan sistem jejaring 

kerjasama dan kemitraan dengan pihak – pihak lain serta 

melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, 

pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan 

c. Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan 

perusahaan.” 

“Dalam Peraturan Derah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan penyelesaian sengketa 

dalam hal ini tertuang dalam pasal 26 dan sanksi administratif dalam 

pasal 27 yang menerangkan bahwa : 

Pasal 26 
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(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah 

mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada aya 

(1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian 

sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi). 

Pasal 27 

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban tanggung jawab 

sosial perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal; atau 

d. Pencabutan kebiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal.” 

 

C.2. Perkembangan Corporate Social Responsibility 

Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin 

terasa pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Peranan korporasi yang diharapkan mampu 
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menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dan mendorong kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat luas.62 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat diikuti dengan 

berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya 

adalah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang harus 

diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya 

selama satu periode. Perkembangan CSR untuk kategori konteks 

Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk 

kategori discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua persprektif 

yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik 

bisnis secara sukarela (discretionary business practice) artinya 

pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan 

bukan merupakan aktifitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan 

oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di negara Republik 

Indonesi. Kedua, pelaksanan CSR bukan lagi merupakan discretionary 

bussiness practice, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh Undang 

– Undang dan bersifat mandatory.63 

“Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa 

adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Pasal 74 Undang – 

Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa : 

                                                           
62 Yusuf Wibisono, Op.Cit., Hal. 95. 
63 Sholihin Ismail, 2009, Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability, 

Salemba Empat Jakarta, Hal. 161. 
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1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menerapkan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan  Perundang – Undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan 

bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi 

perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada 

umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan 

perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma dan budaya masyarakat setempat.64 

 

C.3. Konsep Dasar Corporate Social Responsibility 

                                                           
64 Pratowo, Joko, dan Miftachul Huda, Loc.Cit, Hal. 48. 
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Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam 

istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. 

Elkington menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, 

harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan 

dalam bentuk segitiga piramid sebagai berikut : 

Social (people) 

 

 

 

Lingkungan (planet) Ekonomi (profit) 

 

Dalam gagasan ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek 

ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun 

juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.65 

Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people 

(masyarakat), dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa hanya 

mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat 

menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, 

sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa 

                                                           
65 Yusuf Wibisono, Loc.Cit, Hal. 33. 
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jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi 

hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi 

terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P 

ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah 

bisnisnya sendiri.66 

1. Profit (keuntungan) 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan 

utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya 

merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktifitas 

yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain 

dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi 

biaya, sehingga perusahaan mempunyai keuunggulan kompetitif 

yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.67 

2. People (masyarakat pemangku kepentingan) 

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder 

penting bagi perusahaan, karena dukugan mereka, terutama 

masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka 

sebagai bagian yang tak terpisahkan degan masyarakat 

lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya 

                                                           
66 Pratowo, Joko, dan Miftachul Huda, Loc.Cit, Hal. 27. 
67 Yusuf Wibisono, Loc.Cit, Hal. 33. 
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mmemberikan manfaat sebesar – besarnya kepada mereka. Perlu 

disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan 

dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan 

masyarakat.68 

3. Planet (Lingkungan) 

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh 

bidang kehidupan kita. Hubugan kita dengan lingkungan adalah 

hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, 

maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita 

sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima 

akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih 

kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini desebabkan 

karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, 

kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan 

bagaimana menghasilkan uang sebanyak – banyaknya tanpa 

melakukan upaya apapun untuk melestariakan lingkungan 

sekitar. Sementara itu, dengan melestarikan lingkungan, mereka 

justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi 

kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya 

yang lebih terjamin kelangsungannya.69 

                                                           
68 Ibid, Hal. 34. 
69 Ibid, Hal. 37. 
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Meningkatkan laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikann 

pelestarian lingkungan. Disinalah perlunya penerapan konsep triple 

bottom line atau 3Bl, yaitu profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia), 

dan juga planet (lingkungan).70 

 

C.4. Tujuan Perusahaan Melakukan Corporate Social Responsibility 

Chuck Willian mengatakan bahwa tujuan perusahaan 

menerapkan CSR agar memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders 

dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan 

kebijakan.71 

1. Tanggung jawab ekonomis, motif utama perusahaan adalah 

menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan 

harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar 

perushaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 

2. Tanggung jawab legal, dalam proses mencari laba perusahaan harus 

taat hukum artinya perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan 

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk 

menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma – 

                                                           
70 Ibid. 
71 Chuck William, 2001, Management, South Western Collage Publishing, Ohio, Page. 123. 
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norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi 

perusahaan. 

4. Tanggung jawab filantropis, selain perusahaan harus memperoleh

laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat

memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh

masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas

kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di

perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab

kepada perusahaan dan tanggung jawab kepada publik.72

“Dari empat poin mengenai CSR diatas memiliki satu kesatuan 

yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang 

menganggap bahwa laba harus diutamakan, karena laba merupakan 

cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Namun 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa 

dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan 

juga taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk 

menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar 

dan pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat yang memegang 

peranan penting dalam keberlangsungan bisnisnya. CSR bukan lagi hanya 

sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan 

sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan 

untuk melakukan CSR yang diatur dalam Undang – Undang.” 

72 Yusuf Wibisono, Loc.Cit, Hal. 34. 


