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1. Pengantar  

Perumusan RKUHP sudah dimulai sejak tahun 1963.1 Dengan proses 
penantian yang panjang, RKUHP telah dinanti-nanti oleh banyak pihak 
sebagai suatu alat pembaharuan hukum pidana Indonesia mengingat 
KUHP yang berlaku saat ini dianggap sudah usang dan tidak lagi dapat 
menjawab perkembangan masyarakat serta kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di jaman ini.2 Namun baru tahun 2015, 
proses  pembahasan yang lebih intensif di DPR dimulai. Buku satu telah 
selesai dibahas oleh tim panitia kerja (panja) gabungan dari DPR 
bersama-sama dengan  pemerintah. Di dalam pembahasan tersebut, 
masih banyak catatan-catatan yang harus diselesailan tim panja. 
Sementara itu, buku II siap untuk dibahas secara intensif. Jadwal sudah 
ditetapkan dan tinggal menunggu realisasi.  

Berbeda dengan KUHP yang berlaku pada saat ini, RKUHP ini terdiri dari 
2 buku. Buku pertama merupakan ketentuan umum yang mangatur 
mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-
undangan pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, 
dan tindakan, gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana serta 
pengertian istilah dan penutup. Buku kedua mengatur mengenai seluruh 
tindak pidana yang dikelompokkan berdasarkan jenis tindak pidananya. 
Tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana terhadap kejahatan 
negara, tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, 
tindak pidana terhadap negara sahabat, tindak pidana terhadap 
kewajiban dan hak kenegaraan, tindak pidana terhadap ketertiban 
umum, tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana terhadap 
agama dan kehidupan beragama, dan lain-lain. Buku ketiga sebagaimana 
tercantum dalam KUHP dihapus dan dilebur ke dalam buku kedua.3   

Pertanyaannya adalah apakah RKUHP sudah mengakomodir tindak 
pidana ekonomi. Pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena 
dua hal: pertama, bidang perekonomian adalah jantung dari kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Kejelasan mengenai keharusan atau 
larangan di bidang perekonomian menjadi syarat utama dalam 
memberikan arah hidup berbisnis dan berekonomi. Pelanggaran 
keharusan atau larang dapat memberikan implikasi yang cukup jauh 
terhadap tata niaga atau kehidupan bisnis di suatu negara. Oleh karena 
itu pemerintah patut dan harus melakukan intervensi untuk mencegah 
terjadinya kerugian negara maupun perekonomian. Kedua, tindak 
pidana di bidang perekonomian bersifat dinamis dan cenderung semakin 
kompleks dan rumit baik dalam hal jumlah dan bentuk pelaku serta 

                                                           
1
Mardjono Reksodiputro, "Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional," in RKUHP: Kondifikasi 

atau Kompilasi (Depok: Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2015), hal. 44. 
2
Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2010), hal. 6. 
3
Ibid., hal. 81. 
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semakin canggihnya alat, metode, dan tehnologi yang digunakan.4  Hal 
ini akan menyulitkan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh 
karena itu, dibutuhkan suatu peraturan perundangan-undangan yang 
dapat mengikuti perkembangan jaman terutama dalam bidang ekonomi.  

Saat saat ini, tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang 
Darurat No. 7 Tahun 1955, KUHP secara limitatif, dan beberapa 
peraturan perundangan lainnya di luar KUHP. Pembahasan mengenai 
RKUHP menimbulkan pertanyaan apakah KUHP akan memperbaharui 
Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan mengkompilasi seluruh 
tindak pidana ekonomi yang tersebar di berbagai peraturan 
perundangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan 
mencoba menjawab dengan membahas dua unsur yaitu memetakan 
tindak pidana ekonomi di dalam RKUHP dan masalah-masalah yang 
dapat terjadi berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. 

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai 
posisi tindak pidana ekonomi di dalam RKUHP dan selanjutnya 
bagaimana RKUHP dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan 
ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Dalam penulisan ini, ada 
beberapa istilah yang akan digunakan. Pertama, hukum pidana ekonomi 
diartikan sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat 
ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan/atau larangan 
yang diancam dengan hukuman. Peraturan tersebut dapat berupa 
peraturan administratif dengan sanksi pidana atau peraturan pidana. 
Sementara itu, tindak pidana ekonomi adalah tindakan – tindakan di 
bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana baik dalam arti sempit  
maupun dalam arti luas.5 

2. Kedudukan Tindak Pidana Ekonomi 

2.1.  Pengertian 

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang 
mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Banyak para praktisi 
dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana 
ekonomi,6 namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi 
dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari 
perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu 
keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh 

                                                           
4
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Kumpulan 

Karang Buku Kesatu (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 
Universitas Indonesia, 1994), hal. 1-8. 
5
Para ahli menggunakan istilah lain seperti kejahatan bisnis, kejahatan kontemporer, 

kejahatan kerah putih. Diskusi mengenai masing-masing istilah dapat dilihat di: Romli 
Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), hal. 43-48; Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan 
Ekonomi dan Kejahatan; Kumpulan Karang Buku Kesatu (Jakarta: Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994), hal. 1 & 2. 
6
Kartin S. Hulukati, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang 

No. 7/DRT/1955” (Universitas Diponegoro, 2003), hal. 41 & 42. 
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negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta 
dunia usaha.7 

Dalam Arti Sempit 

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh 
tindakan yang tercantum Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 
Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat 
sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-
undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 
karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan 
ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan 
dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.  

Menurut Undang-undang Darurat itu, yang dimaksud dengan tindak 
pidana ekonomi adalah:  

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 1e: 
a. pelanggaran di bidang devisa; 
b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor/ 

Penyelundupan; 
c.  pelanggaran izin; 
d. pelanggaran ketentuan barang-barang yang diawasi.8 

2. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 2 e meliputi:  
a. pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai 

pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang– 
undang;  

b. pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang bertentangan dengan : 

- suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam 
pasal 7 sub s, b, dan c 

- suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam 
pasal 8 

-  suatu peraturan termaksud dalam pasal 10 
- suatu tindakan tata tertib sementara atau 

menghindari hukuman tambahan / tindakan tata 
tertib sementara seperti tersebut diatas. 

                                                           
7
Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Pradnya Paramita, 1993). 

8
Pasal 1 ayat (1e) berbunyi:  

a) “Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (“Staatsblad” 1948 Nomor 144), 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan “Staatsblad” 1949 Nomor 160;  

b) “Prijsbeheersing-ordonantie 1948” (“Staatsblad” 1948 Nomor 295);  
c) “Undang-Undang penimbunan barang-barang 1951” (Lembaran Negara tahun 

1953 Nomor 4); 
d) “Rijeterdonnantie 1948” (“Staatsblad” 1948 Nomor 253);  
e)  “Undang-undang darurat kewajiban penggilingan padi” (lembaran Negara tahun 

1952 Nomor 33); 
f) “Deviezen Ordonnantie 1940” (“Staatsblad” 1940 Nomor 205). 

Lihat lebih lanjut dalam: "Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,"  (1955), Pasal 1 
ayat (1e). 



4 | Parliamentary Brief 

 

 

- pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun 
perantara orang lain menarik bagian – bagian 
kekayaan untuk dihindarkan dari : tagihan–tagihan, 
pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata 
tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan 
undang – undang;9 

3. tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e: Pelanggaran 
sesuatu ketentuan dalam undang – undang lain dan berdasarkan 
undang – undang lain.10 

Undang-undangan Darurat No. 7 tahun 1955 dalam perkembangannya 
telah mengalami perubahan dan penambahan.11 Namun Undang-
undang Darurat ini tidak pernah dicabut walaupun sudah lama mandul 
dan tidak diterapkan.12 Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembuat 
undang-undang yang menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi hanya 
memiliki sifat temporer atau sementara, artinya undang-undang 
tersebut hanya difungsikan pada saat negara dalam keadaan kesulitan 
ekonomi dan sampai keadaan ekonomi pulih kembali.  

Dalam Arti Luas 

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana di 
luar Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, 
penuntutan, dan peradilan tindka pidana ekonomi. Hal ini mencakup 
pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang 
Korupsi, Undang-undang tentang Perbankan Undang-undang Persaingan 
Perusahaan, Undang-undang tentang Asuransi, Undang-undang tentang 
Merek, Undang-undang tentang Paten, Undang-undang tentang 
Lingkungan Hidup dan lain-lain. Banyak diantara itu undang-undang 
tersebut bersifat administratif artinya mengatur hal-hal yang bersifat 
administratif tetapi disertai dengan sanksi pidana.13 Namun, ada juga 
undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana tertentu seperti 
Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 
Secara khusus, tulisan pendek ini mencoba menjawab pertanyaan 
sampai sejauh mana tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit 
maupun dalam arti luas terakomodir dalam RKUHP dan apa tantangan 
ke depan jika RKUHP diberlakukan.  

                                                           
9
Ibid., Pasal 1 ayat (2e). 

10
Ibid., Pasal 1 ayat (3e). 

11
Undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 1958, LN. 1958-

156 dan Perpu LB. 1960 No. 13, Perpu L. 1960 No. 74, Perpu LN 1960 No. 118, Perpu LN. 
1962 No. 142, Perpu LN 1962 No. 43; UU LN 1964 No. 101; UU LN No. 42, Perpu LN 1962 
No. 43 UU LN. 1964 No. 101, UU LN 1964 No. 131, Perpu No. 15 tahun 1962, UU No. 11 
tahun 1965. Diskusi lebih lanjut dapat dilihat di: Hulukati, "Kebijakan Formulasi Tindak 
Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang No. 7/DRT/1955", hal. 45. 
12

Undang-undang ini masih digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus pidana No. 
87/Pid.B/2014/PN.Kds. 
13

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi bukan merupakan Undang-undang 
yang bersifat administratif karena hanya mengatur mengenai delik korupsi. 
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2.2.  Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus 

Tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP pun mempunyai beberapa pasal 
yang berkaitan dengan bidang perekonomian seperti delik kecurangan 
yang tercantum dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 481. Delik-delik 
tersebut selain mengatur mengenai penipuan secara umum juga 
mengatur beberapa hal seperti kecurangan di bidang kesusasteraan 
(Pasal 380), penipuan terhadap asuransi (Pasal 381 KUHP), kecurangan 
terhadap pembeli (Pasal 383 KUHP), delik ikatan kredit (Pasal 385 
KUHP), delik penjualan makanan, minuman dan obat palsu (Pasal 386 
KUHP), pemborong melakukan perbuatan curang (Pasal 388 KUHP), 
memindahkan batas pekarangan (Pasal 389 KUHP), menyiarkan kabar 
bohong (Pasal 390 KUHP), kecurangan surat utang (Pasal 391 KUHP), 
kecurangan daftar neraca (Pasal 392 KUHP), memasukkan barang palsu 
ke Indonesia (Pasal 393 KUHP), dan pengacara memberikan keterangan 
tidak benar (Pasal 393 KUHP).  

Keseluruh delik-delik tersebut dianggap sebagai delik umum karena 
penempatannya di dalam KUHP yang bersifat umum. Hal ini berarti 
bahwa delik tersebut walaupun mengatur hal yang khusus namun 
karena KUHP merupakan kitab umum dan dasar dari hukum pidana, 
maka berlaku juga seluruh teori dan dasar-dasar yang berlaku di buku I 
dan hukum acara biasa.  

Sementara itu, hukum pidana khusus sering kali diartikan sebagai 
ketentuan pidana yang mengatur khusus yaitu menyimpang dari 
ketentuan pidana umum.14 Aspek penyimpangan tersebut penting dalam 
pidana khusus karena apabila tidak ada penyimpangan tidaklah dapat 
disebut hukum pidana khusus. Dalam hukum materiil, pengaturan 
khusus tersebut dapat berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, 
perluasan asas teritorial, subyek hukum, atau pidana yang ditentukan 
berdasarkan kerugian, keuangan dan perekonomian negara. Dalam 
hukum formil, penyimpangan dapat berupa penyidikan yang dilakukan 
oleh lembaga tertentu, didahulukannya pidana tertentu dari perkara 
pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata, dan 
seterusnya.  

Tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas 
dianggap merupakan tindak pidana khusus yang berbeda pengaturannya 
dari KUHP. Perbedaannya terletak pada hukum formil maupun 
materiilnya sebagai berikut: 
 
a. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 

Dipandang sebagai tindak pidana khusus, Undang-undang Darurat No. 7 
Tahun 1955 mempunyai kekhususan tersendiri baik secara formil 
maupun materiil yang menyimpang dari hukum pidana dan hukum acara 
pidana pada umumnya.  

                                                           
14

Anugerah Rizki Akbari, "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir 
terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana," Buletin 
Fiat Masyarakat Pemantau Peradian Indonesia FHUI 2, no. 1 (April 2014). 
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Subyek Hukum 

Undang-undang Darurat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa 
subyek hukum pidana adalah orang dan badan hukum perseroan, 
perserikatan, dan yayasan; Semua jenis bentuk usaha tersebut merujuk 
pada ’korporasi’. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyatakan bahwa 
subyek hukum pidana adalah orang perseorangan. 

Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran 

Tindak pidana ekonomi dalam Undang-undang Darurat tersebut berbeda 
dengan KUHP demikian juga dengan klasifikasi kejahatannya. Undang-
undang Darurat mensyaratkan bahwa tindak pidana dikategorikan 
sebagai kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak 
pidana ekonomi yang berupa pelanggaran dilakukan dengan tidak 
sengaja kecuali jika ditntukan lain.15 Pembagian tersebut berbeda 
dengan KUHP yang mendasarkan klasifikasi pelanggaran dan kejahatan 
atas dasar asal delik hukum atau delik Undang-undang16 dan 
berdasarkan ancaman pidananya yang berat atau ringan.17  

Berlakunya Hukum Pidana 

Undang-undang Darurat ini memperluas keberlakuan hukum pidana 
Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam Undang-undang 
tersebut hukum Indonesia berlaku terhadap siapapun yang turut 
melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan baik di dalam 
maupun di luar daerah hukum RI. 

Percobaan 

Undang-undang ini mengecualikan KUHP tentang percobaan dimana 
percobaan melakukan pelanggaran tetap dipidana.  

Sanksi pidana 

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang darurat ini memperbolehkan 
dilakukannya peradilan in absentia. Hal ini untuk menjamin aset aset 
yang dikumpulkan karena tindak pidana ekonomi. Lebih lanjut jenis 
pidananya tidak hanya pidana pokok dan tambahan tetapi juga pidana 
tata tertib.  
Hukum Acara  

Undang-undang Darurat memperbolehkan adanya upaya penyelesaian 
di luar pengadilan dimana hasilnya dapat berupa denda damai. Lebih 
lanjut berdasarkan pasal 33 dari Undang-undang darurat ini, perlu 
dibentuk suatu pengadilan ekonomi.  

 

                                                           
15

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955; Pasal 2 ayat 2: Pasal 
26, Pasal 32 dan Pasal 33, semuanya kejahatan 
16

Delik kejahatan  berasal dari delik hukum sementara delik pelanggaran berasal dari 
Undang-undang. 
17

Delik kejahatan ancaman hukumannya lebih berat dari delik pelanggaran. 
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b. Undang-undang Lainnya 

Selain Undang-undang darurat ini, tindak pidana ekonomi juga diatur 
dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Masing-masing 
undang-undang tersebut pada umumnya mempunyai kekhususan baik 
dari sisi materiil perumusan tindak pidana maupun dalam hukum 
acaranya seperti kekhususan pelakunya,18 cara melakukan tindak pidana, 
kesengajaan,19 penyelesaian di luar sidang,20 sistem pemidanaan,21 
maupun tujuan dari tindak pidana yang khusus untuk melindungi suatu 
kepentingan.22  

Keseluruhan penyimpangan atau perluasan dari KUHP tersebut 
merupakan suatu bentuk amandemen dari KUHP tanpa mencabut KUHP 
itu sendiri. Sehingga bagi sebagian ahli, keanekaragaman regulasi 
menyebabkan duplikasi dan tumpang tindih pengaturan. Pada ahirnya, 
akan timbul ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hukum.23 Prinsip 
lex specialis derogat lex generalis sering kali sukar diterapkan karena 
tidak jelas mana yang menjadi undang-undang umum dan khusus. Oleh 
karena itu, para ahli hukum dan praktisi hukum memberikan harapan 
yang besar kepada RKUHP untuk membaharui sistem hukum pidana di 
Indonesia dan menata kembali keanekaragaman hukum pidana 
Indonesia melalui sistem pengkodifikasian.24  

3. Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP Hukum Pidana 

3.1.  Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKUHP 

Lahirnya RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 
situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini 
dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak 

                                                           
18

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui korporasi sebagai subyek 
hukum pidana sehingga memberlakukan pertanggungjawaban korporasi. 
19

Contoh dapat dilihat dari konsep strick liability yang dianut oleh tindak pidana di 
bidang lingkungan. Lihat: "Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HIdup,"  (2009). 
20

Penyelesaian tindak pidana ekonomi diluar acara (schiking) dikenal pada tindak pidana 
ekonomi khususnya tindak pidana penyelundupan. Penyelesaian di luar acara tindak 
pidana atau yang disebut schiking adalah penyelesaian kasus tanpa diajukan ke sidang 
pengadilan dengan membayar denda damai yang disepakati antara tersangka dengan 
kejaksaan. Maksud denda damai ini ditemukan permulaannya dalam Pasal 29 Rechten 
Ordonantie atau Undang-undang Bea yang dalam hal ini telah diganti dengan Pasal 113 
Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Diskusi lebih lanjut dapat dilihat: 
http://reformasiotak.blogspot.co.id/2015/09/tindak-pidana-khusus-sebuah-
pengenalan.html 
21

 KUHP mengenal sistem maksimum pemidanaan sementara beberapa Undang-undang 
mengatur mengenai minimum pidana.  
22 

Contoh: tindak pidana di bidang lingkungan dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 
23

 Akbari, "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir terhadap Konsep 
Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana." 
24

 Reksodiputro, "Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional." 
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dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugian dan mengancam 
masyarakat tetapi belum atau tidak diatur dalam KUHP. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk berbagai undang-
undang baru secara sektoral. Solusi tersebut bukan tanpa tantangan. 
Duplikasi norma aturan di dalam KUHP dengan norma di luar KUHP, 
pejatuhan pidana yang tidak berstruktur dan sistematik serta terlalu 
banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan khusus dan terlalu 
seringnya perubahan norma hukum pidana merupakan tantangan besar 
yang dihadapi para ahli dan praktiksi hukum.25 Sistem solusi cepat yang 
tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai 
’tumbuhan/bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, 
bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik 
sistem bangunan induk.’26  

Oleh karena itu, semangat yang dilahirkan oleh RKUHP adalah kodifikasi. 
Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, 
dimana pembuatnya memberikan suatu bentuk yurisdiksi atau rumusan 
asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi 
berlakunya ketentuan dalam kodifikasi.27 Oleh karena itu tujuan utama 
dari kodifikasi adalah sistematisasi dan standarisasi dari perkembangan 
masyarakat yang ada melalui sebuah kitab undang-undang.  

Kodifikasi tidak berarti bahwa tindak pidana khusus yang tercantum 
ketentuan di luar KUHP akan dihapuskan.28 Hal ini terutama berkaitan 
dengan undang-undang administratif yang mempunyai sanksi pidana. 
Muladi menyatakan bahwa konsep kodifikasi didasarkan pada beberapa 
kriteria: tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang terpisah dari 
pelanggaran terlalu dahulu dalam hukum administrasi dan tidak terkait 
prosedur administrasi serta ancaman pidana yang lebih dari 1 tahun.29 

Hal ini berarti RKUHP akan tetap membiarkan tindak pidana khusus yang 
bersifat administratif berada di luar KUHP. 30 Ini semua adalah upaya 
(re)kodifikasi pengaturan tindak pidana yang ingin dilakukan melalui 
RKUHP 

Di sisi lain, beberapa ahli menyatakan bahwa RKUHP itu cenderung 
menjadi tempat untuk kompilasi hukum pidana yang tersebar di 

                                                           
25

Shinta Agustuna, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan 
Hukum Pidana Indonesia," in Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi 
(Jakarta: ICW, 2015), hal. 2; Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-
undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
26

Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem 
Hukum Pidana Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2007); "Naskah Akademik RUU 
KUHP." 
27

"Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Kodifikasi atau Kompilasi?," in 
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Kodifikasi atau Kompilasi? (Depok: 
Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Juni, 2014). 
28

Agustuna, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum 
Pidana Indonesia." 
29

Ibid., hal. 5; Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 91. 
30

Pasal 211 RKUHP 
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berbagai peraturan perundang-undangan.31 Harmonisasi tidak tercapai 
karena RKUHP justru hanya mengkompilasi peraturan perundang-
undangan yang ada tanpa adanya penyatuan yang integrasi atau 
minimal gagal untuk melakukan harmonisasi.32 Memasukkan begitu saja 
hampir semua tindak pidana di luar KUHP ke dalam RUU, tanpa kajian 
mendalam terhadap masing-masing tindak pidana tersebut 
menyebabkan RKUHP ini akan kehilangan arah dan tujuan utamanya 
tidak tercapai.  

Kritik terhadap kodifikasi RKUHP tersebut menjadi suatu asumsi yang 
akan dicoba dijawab dalam makalah kecil ini. Bagian selanjutnya akan 
mencoba menguraikan sistematika dan pemetaan tindak pidana 
ekonomi dan masalah-masalah yang timbul jika RKUHP ini disahkan dan 
diterapkan.  

3.2.  Tindak Pidana Ekonomi di dalam Sistematika RKUHP 

RKUHP dibagi menjadi dua buku: buku kesatu mengenai ketentuan 
umum dan buku kedua mengenai mengenai tindak pidana. RKUHP tidak 
lagi membagi tindak pidana ke dalam dua kategori yaitu kejahatan dan 
pelanggaran. Hal ini dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang diatur 
dalam buku ketiga KUHP saat ini dipandang tidak lagi relevan sebagai 
suatu tindak pidana. Oleh karena itu, buku ketiga dilebur dengan buku 
kedua. 

Buku kesatu terdiri dari enam bab yang terdiri dari semua teori-teori 
pidana seperti berlakunya ruang lingkup berlakunya pidana, 
pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, gugurnya kewenangan 
penuntutann dan pelaksanaan pidana, serta pengertian umum. 
Kesemuanya terdiri dari 218 pasal.33  Buku kedua terdiri dari 39 bab dan 
568 pasal yang berisi daftar tindak pidana yang dilarang.  
 
Berdasarkan sistematika RKUHP, tindak pidana ekonomi tidak diatur 
secara khusus dalam suatu bab tersendiri. Namun demikian, ada 
beberapa bab dan pasal yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana 
ekonomi atau minimal berhubungan dengan tindak pidana ekonomi baik 
dalam arti sempit maupun luas. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan 
pertanggungjawaban korporasi (Pasal 48-54),  tindak pidana lingkungan 
hidup (Pasal 394), tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, 
dan merek (Pasal 451 – 453), tindak pidana perbuatan curang (Pasal 622 
– 648), dan tindak pidana terhadap kepercayaan  dalam menjalankan 
usaha (Pasal 649 – 657).   

Ada dua hal yang menarik untuk dicermati:  

 

                                                           
31

"Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Kodifikasi atau Kompilasi?." 
32

Ibid. 
33

Jumlah pasal dapat berubah mengingat selama pembahasan, pengurangan atau 
penambahan pasal amat dimungkinkan.  
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a. Pola perumusan pasal  

Ada beberapa pola perumusan pasal yang dapat dipetakan dalam 
RKUHP ini: 
1. Banyak pasal-pasal yang merupakan pengulangan terhadap KUHP 

seperti pasal mengenai penipuan, pemalsuan, dan penimbunan 
barang dengan penambahan atau pengurangan unsur dan/atau 
lamanya hukuman dan jenis penghukuman. Contoh dapat dilihat 
dalam pasal 622 RKUHP yang mempunyai padanan di dalam KUHP 
yaitu pasal 378 dengan perubahan pada redaksional perumusan 
pasal tersebut dan penambahan denda sebagai bagian dari sanksi.   

2. Beberapa pasal merupakan pasal-pasal baru yang tidak dikenal 
dalam KUHP namun sudah diatur dalam peraturan perundangan di 
luar KUHP. Tindak pidana lingkungan hidup adalah salah satu 
contohnya. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah undang-undang 
yang bersifat administratif dengan sangsi pidana. Tindak pidana 
terhadap informatika dan telematika juga tidak diatur dalam KUHP 
sebelumnya tetapi sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 
tahun 2008.34 

b. Pemilihan Tindak pidana 

Yang kedua adalah diselipkannya beberapa aturan tindak pidana 
ekonomi yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundangan di luar 
KUHP seperti tindak pidana terhadap hak cipta, merek, paten, dan 
design, tindak pidana asuransi, tindak pidana terhadap lingkungan, 
tindak pidana terhadap kegiatan perbankan, tindak pidana terhadap 
konsumen, dan lain-lain ke dalam RKUHP. Di satu sisi, pengakuan 
dicantumkannya tindak pidana khusus di dalam KUHP memberikan 
signal mengenai kondifikasi pembaharuan hukum pidana. Namun di sisi 
lain, diselipkan tindak pidana ekonomi di dalam bab tertentu RKUHP 
seperti perbuatan curang menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya 
simplifikasi yang berlebihan terhadap tindak pidana ekonomi. Contoh-
contoh dapat dilihat sebagai berikut: 

3.2.1. Tindak pidana Asuransi 

Tindak pidana asuransi diatur dalam Bab XXIX tentang Perbuatan Curang 
yang meliputi tiga pasal yaitu tipu muslihat untuk menyesatkan 
penanggung asuransi (Pasal 631), tipu muslihat untuk merusak barang, 
kapal, dan kendaran untuk mendapatkan penggantian asuransi (Pasal 
632), dan larangan kegiatan asuransi tanpa ijin (Pasal 633).  Dari ketiga 
pasal tersebut, hanya Pasal 631 dan 633 yang mempunyai padanan di 

                                                           
34

Ada juga beberapa pasal yang merupakan delik baru yang sebelumnya tidak diatur 
dalam undang-undang manapun namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 
Contoh yang paling nyata tidak berhubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu tindak 
pidana hidup bersama di luar perkawinan. Berdasarkan KUHP saat ini, perbuatan 
tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. 



Parliamentary Brief | 11 

 

 

 

dalam KUHP yaitu Pasal 381 dan 382 dengan perubahan pada 
maksimum pidana penjaranya dan/atau dendanya.  

Kejahatan berkaitan dengan asuransi sangat luas sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 meliputi pemalsuan premi, 
pemalsuan dokuman, dan lain sehingga tidak dapat disarikan menjadi 3 
pasal saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria yagn 
digunakan untuk menseleksi tindak pidana apa saja yang dapat 
dimasukkan ke dalam RKUHP: apakah yang dimasukkan ke dalam RKUHP 
hanya yang memang mempunyai padanannya? Namun, pasal 633 
mengenai asuransi tanpa ijin tidak ada padanannya dalam KUHP yang 
ada saat ini.  

Mengingat judul bab pada bagian tentang tindak pidana asuransi adalah 
perbuatan curang, maka dapat dipahami bahwa hanya perbuatan curang 
berkaitan asuransi yang dapat dimasukkan ke dalam bagian ini. Namun 
pertanyaannya adalah apakah menjalankan kegiatan asuransi tanpa ijin 
sebagaimana diatur dalam Pasal 634 dapat dianggap sebagai suatu 
tindakan curang kepada konsumen? Sayangnya hal ini tidak dijelaskan di 
dalam penjelasan pasal maupun naskah akademiknya. 

3.2.2. Tindak pidana Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain 

Permasalahan yang sama ditemukan dalam bagian tindak pidana hak 
cipta, merek, paten dan desain. Kata-kata ’merek, paten, atau desain” 
diselipkan ke dalam pasal 629 ayat (1) (2) yang mempunyai padanan 
dalam KUHP yaitu pasal 380.35 Pertanyaannya adalah apakah pemalsuan 
nama pada merek, cipta, paten, dan desain itu dapat dianggap sebagai 
suatu perbuatan curang sehingga dimasukkan ke dalam bab mengenai 
perbuatan curang. Perlu diperjelas bahwa hak merek, cipta dan paten 
mempunyai kekhususan tersendiri sehingga mereka diatur dalam 
undang-undang khusus. Pengelompokan merek, cipta, dan paten dalam 
perbuatan curang di satu sisi dapat menyederhanakan masalah pokok 
tetapi menghilangkan esensi kekhususan dari tindak pidana merek, 
paten, dan desain. 
 
Lebih jauh, tindak pidana yang berkaitan dengan merek, cipta, paten, 
dan desain sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual sangat luas 

                                                           
35

Pasal 629 RKUHP :  
a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang 

asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian,       
kerajinan, merek, paten, atau desain dengan maksud supaya orang dapat mengira 
bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya 
ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau 

b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau 
membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, 
kerajinan, merek, paten, atau desain yang di atasnya atau di dalamnya 
ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya 
tersebut benar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu 
ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut. 
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meliputi berbagai aspek seperti rahasia data, hak desain industri, hak 
paten, tata letak sirkuit, dan lain sebagaimana. Kriteria untuk menseleksi 
tindak-tindak pidana di luar KUHP yang dapat masuk ke dalam RKUHP 
kembali dipertanyakan di sini.  
 
3.2.3. Monopoli, Persaingan Tidak sehat, dan  Persaingan Curang 
 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, RKUHP hanya mengatur 
mengenai persaingan curang dalam Bagian Kelima dari Bab XXIX tentang 
Tindak Pidana Perbuatan Curang. Bagian ini hanya terdiri dari 3 pasal 
yaitu: perbuatan curang untuk menipu orang sehingga menimbulkan 
kerugian bagi saingan, larangan praktik monopoli dan persaingan tidak 
sehat,  dan larangan penimbunan barang demi untuk memperoleh 
keuntungan. Ketiga pasal tersebut sangat umum dan tidak menyentuh 
setiap aspek dari praktek monopoli serta persaingan tidak sehat. 
Sehingga praktek monopologi serta persaingan tidak sehat menjadi 
kehilangan esensinya.  
 
Berdasarkan refleksi tersebut diatas, maka ada beberapa pertanyaan 
besar yang perlu dijawab oleh perumus RKUHP adalah: Apa yang akan 
diatur dalam RKUHP? Apakah RKUHP tidak mengatur sengaja tidak 
mengatur tidak pidana ekonomi? Tindak pidana ekonomi sangat luas 
termasuk juga tindak pidana kepabeanan, cukai, pajak, dan 
penyelundupan barang. Lebih jauh sifat beberapa tindak pidana 
ekonomi masuk dalam kategori administratif penal sehingga perlu 
diperhatikan kriteria yang digunakan dalam memilih atau 
mengenyampingkan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang 
lain terutama undang-undang administratif ke dalam RKUHP. Ini adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pekerjaan rumah untuk tim 
perumus gabungan DPR dan pemerintah. Pertanyaan tersebut menjadi 
penting karena dengan dengan dimasukkannya tindak pidana ekonomi 
ke dalam RKUHP maka tindak pidana ekonomi yang sering kali disebut 
tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum dimana teori hukum 
pidana dan hukum acara biasa berlaku untuk tindak pidana tersebut. 
Segala kekhususan baik secara hukum formil maupun materiil akan 
berakhir dengan dimasukkannya tindak pidana khusus ke dalam RKUHP.  

3.3.  Catatan dan Analisa 

Mengingat banyaknya pasal-pasal yang berkaitan baik secara langsung 
maupun tidak langsung, agak sulit untuk menjelaskan secara terinci. 
Namun, secara umum, dapat digarisbawahi beberapa permasalahan 
yang patut untuk dicermati dalam hal pembahasan di RKUHP berkaitan 
dengan perumusan tindak pidana ekonomi di dalam RKUHP: 

a. Permasalahan berkaitan dengan istilah atau definisi 

Di dalam ruang lingkup hukum  pidana ekonomi, kejelasan menjadi 
suatu syarat mutlak. Hukum ekonomi banyak menggunakan istilah-
istilah khusus dan kadang-kadang sangat teknis yang seringkali berbeda 
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dengan pengertian pada umumnya. Oleh karena itu untuk menghindari 
kerancuan dalam menerapkan pasal-pasal dalam RKUHP, perlu adanya 
kejelasan dan konsistensi dalam penggunaan istilah baik di dalam RKUHP 
maupun harmonisasi dengan peraturan-peraturan lainnya. 

Dari sisi hukum, kejelasan penggunaan istilah dalam hukum pidana 
menjadi sangat penting karena setiap kata dalam perumusan tindak 
pidana wajib untuk dibuktikan di depan pengadilan. Tidak terbuktinya 
unsur-unsur tindak pidana di muka persidangan mengakibatkan 
terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan.36  
 
Namun demikian, banyak istilah yang digunakan dalam RKUHP masih 
rancu dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Contoh contoh dapat dilihat sebagai berikut:  
 
a.1. Pengertian pengurus atau personel pengendali korporasi dalam 

Pasal 50 & 52  
 
Pasal 50 menyatakan ’jika dilakukan oleh korporasi, pertanggung 
jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya 
atau personil pengendali korporasi,’ namun di dalam penjelasan hanya 
diuraikan mengenai pengertian personil pengendali korporasi.37 Istilah 
personil pengendali korporasi juga ditemukan di pasal 763 dan 766 
mengenai pencucian uang.  
Sebaliknya, pasal 52 menggunakan istilah ‘pengurus korporasi’. Pasal ini 
menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi 
dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam 
struktur organisasi korporasi. Penggunaan istilah ini juga ditemukan 
dalam pasal 418, 552, 646, 653, 651, 655, dan 656. Pasal-pasal tersebut 
hanya menyebutkan istilah ‘pengurus korporasi atau pengurus 
perseroan terbatas’ tetapi bukan ‘personil pengendali korporasi’.  
 
Perbedaan penggunaan istilah tersebut menimbulkan pertanyaan 
apakah pengurus korporasi sama dengan personil pengendali korporasi. 
Lebih jauh perbedaan penggunaan korporasi dan perseroan terbatas 
juga perlu diperjelas. Tanpa kejelasan maka akan menimbulkan multi 
interpretasi yang akan menimbulkan permasalahan di dalam praktek.  
 
a.2.  Frase ”mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi” 

(Pasal 626 RKUHP) 
 
Pasal 626 mensyaratkan ” orang lain menderita kerugian ekonomi” 
sebagai salah satu unsur dari delik yang perlu dibuktikan. Sayangnya, 
kerugian ekonomi tersebut tidak dijelaskan dalam penjelasannya. 
Sebaliknya penjelasan pasal ini hanya mengatur mengenai hubungan 

                                                           
36

Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 
37

Personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan dan 
kewenangan sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk 
melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus membawa otoritas dari atasannya.   
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antara konsumen dan penjual dimana konsumen dapat membeli barang 
yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang 
dikeluarkan karena pengakuan palsu dari penjual. Tidak jelas apakah 
delik dianggap selesai apabila konsumen harus merasa dirugikan secara 
ekonomi atau cukup bahwa apa yang disampaikan/diakui oleh penjual 
berbeda dengan apa yang diberikan kepada konsumen.  
 
a.3. Frase ”pengakuan palsu atau tidak memberitahukan keadaan 

yang sebenarnya” (Pasal 626 RKUHP) 
 
Pasal 626 juga menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan kurang 
jelasnya salah satu unsur yaitu  ”pengakuan palsu atau tidak 
memberikan keadaan yang sebenarnya.” Sayangnya, tidak ada 
penjelasan mengenai unsur tersebut. Pertanyaannya adalah apakah 
pasal 626 RKUH mirip dengan pasal 622 tentang penipuan dengan 
menggunakan kata-kata: ”... tipu muslihat atau rangkaian kata-kata 
bohong”. Apakah pengakuan palsu juga merupakan tipu muslihat atau 
rangkaian kata-kata bohong? Sayangnya baik pasal 626 maupun pasal 
622 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian tipu muslihat 
atau rangkaian kata-kata bohong maupun pengakuan palsu atau tidak 
memberikan keadaan yang sebenarnya.   

b. Tindak pidana merek, paten dan desain 

Mirip dengan ketentuan sebelumnya, pasal-pasal tentang tindak pidana 
merek, paten dan desain tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai 
apa itu hak paten, merek, atau desain. Apakah pengertian hak paten, 
merek, dan desain sama dengan undang-undang lain yang juga 
mengatur hak paten, merek, dan desain? Hal ini merupakan pekerjaan 
rumah bagi perumus RKUHP.  

Keempat hal tersebut adalah contoh dari sekian pasal-pasal yang tidak 
jelas atau tidak konsisten dengan pasal-pasal sebelumnya atau dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya. Harmonisasi masih menjadi 
pekerjaan utama bagi para anggota panja RKUHP. 

c. Permasalah berkaitan dengan duplikasi pengaturan 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bidang ekonomi bersifat dinamis, 
oleh karena itu hukum harus juga mengikuti perkembangan yang ada. 
Semangat RUU untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan 
yang ada patut dengan diapresiasi. Namun demikian masuknya 
beberapa tindak pidana ekonomi juga harus dibarengi dengan konsep 
yang jelas dan jangan sampai justru menurunkan sandar yang sudah ada 
dan menimbulkan permasalahan baru. Sayangnya justru ada beberapa 
konsep yang coba diterapkan tetapi menimbulkan pertanyaan seperti 
seperti dalam kedua hal tersebut:  
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d. Konsep Pertanggungjawaban pidana korporasi 

Di dalam KUHP dan di luar KUHP 
Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pertanggungajwaban 
korporasi  dalam KUHP yang berlaku sesaat ini yaitu Pasal 59, Pasal 169, 
dan Pasal 398 KUHP. Ketiga pasal tersebut jelas memberlakukan 
larangan terhadap pengurus untuk beberapa tindak pidana sehingga 
hanya penguruslah yang dapat dipertanggungjwaban. Dengan kata lain, 
pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam konteks Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana.38 Namun ini tidak berarti bahwa 
pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam hukum pidana 
Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi 
dapat dilakukan oleh para pengurus, anggota salah satu pengurus atau 
komisionaris.  

Sebaliknya pertanggungjawaban korporasi dianut di berbagai  tindak 
pidana ekonomi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-
undangan di luar KUHP seperti Pasal 1 huruf e Undang-undang Darurat 
No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang,39 Pasal 15 Undang-
undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,40 Undang-undang No. 8 tahun 1995 
tentang Pasar Modal,41 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,42 Undang-undang 
No. 7 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan,43 dan lain-lain. Dari daftar perundang-undangan tersebut, 
tidak ada peraturan perundang-undangan yang hanya mencantumkan 
pertanggungjawaban korporasi tanpa disertai oleh pertanggungajwaban 

                                                           
38

Pasal 59 KUHP : “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap 
pengurus, anggota salah satu  pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan 
atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelangaran telah terjadi diluar 
tanggungannya.”.  
39

“Tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-
luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun 
berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya. “ 
40

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, 
suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka 
tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, 
baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap 
mereka yang memberi perintah melakukan system pertanggungjawaban korporasi 
sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab merupakan tanggung jawab langsung dari 
korporasi.” 
41

Pasal 1 angka 23: pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, 
asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Pasal yang berkaitan adalah Pasal 103 – 109 
dari UU no. 8 tahun 1995. 
42

Pasal 1 ke 5: “ Pelaku usaha dalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 
bidang ekonomi – tidak jelas bentuk pertanggungjawabaan. 
43

Pasal 46 ayat (2) Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas perserikatan, 
yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan 
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang 
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau terhadap kedua-duanya. 
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pribadi pengurusnya. Hanya satu dari daftar sebelumnya mencantumkan 
pertanggungjawaban korporasi melalui pertanggungjawaban individu 
dari pengurusnya yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-
undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana penuntutan 
terhadap badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas 
perserikatan, yayasan atau koperasi dilakukan baik terhadap mereka 
yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak 
sebagai pimpinan dalam perbuatan atau terhadap kedua-duanya’44 
Sebaliknya banyak perundang-undangan yang mencantumkan kedua 
bentuk pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban korporasi 
maupun pertanggungjawaban pribadi pengurusnya.   
 
Di dalam RKUHP 
 
Pasal 49 RKUHP menyatakan bahwa tindak pidana dilakukan oleh 
korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan 
fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan 
atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan 
hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha 
korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika 
dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan 
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali 
korporasi (Pasal 50).  

Perumusan tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi penegak 
hukum untuk hanya mempidana pengurus atau personel pengendali 
korporasi tanpa menghukum korporasinya.  Demikian pula sebaliknya, 
penegak hukum dapat mempidana korporasi tanpa mempidana 
pengurus atau personel pengendali korporasi. Hal ini akan berbeda 
dengan beberapa pengaturan pidana di luar KUHP dimana pada 
umumnya peraturan perundang-undangan tidak hanya mencantumkan 
pertanggungjawaban korporasi tetapi juga disertai oleh pertanggung 
jawaban pribadi pengurusnya. Hanya sedikit undang-undang yang 
mencantumkan pilihan antara pertanggungjawaban korporasi atau 
pengurusnya.45  Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah 
RKUHP tersebut akan menegasi pertanggungjawaban korporasi dan/ 
atau pertanggungjawaban individu yang sudah tercantum dalam 
peraturan perundangan di luar KUHP.   
 
 
 
 

                                                           
44

 Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1992. 
45

Hanya satu dari daftar sebelumnya mencantumkan pertanggungjawaban korporasi 
melalui pertanggungjawaban individu dari pengurusnya yaitu Undang-undang No. 7 
tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana 
penuntutan terhadap badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas perserikatan, 
yayasan atau koperasi dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah 
melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau 
terhadap kedua-duanya’ Lihat Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1992. 
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e. Konsep Hukum pidana sebagai ultimum remedium 

Pasal 53 RKUHP menyatakan bahwa: 
(1) Dalam  mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus 

dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan  
perlindungan  yang  lebih  berguna daripada menjatuhkan pidana 
terhadap suatu korporasi. 

(2) Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus 
dinyatakan dalam putusan hakim. 

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa hukum pidana  baru dapat 
didayagunakan apabila sanksi di bidang hukum lain lebih berguna. Dalam 
hal ini, hukum pidana dianggap melengkapi kekurangan yang mungkin 
terjadi dari bagian hukum yang lain.  Pernyataan seperti ini mirip dengan 
UU No. 23 tahun 1997 pengelolaan lingkungan hidup dimana hukum 
pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, 
seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat 
kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif 
besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat (asas 
subsidiaritas). 46  

Penerapan asas ini bukan tanpa masalah. Berkaca dari praktek hukum 
pidana di lingkungan hidup. Banyak ahli berpendapat bahwa asas ini 
memberikan celah hukum kepada para pelaku kejahatan lingkungan 
untuk terlepas dari tuntutan pidana.47 Sanksi pidana atas kejahatan 
dan/atau pengrusakan lingkungan dapat gugur jika jalur administrasi, 
perdata dan alternatif penyelesaian sengketa serta pembayaran atas 
pencemaran telah terpenuhi. Penegak hukum dapat menjadi ragu-ragu 
dalam menegakan hukum dan akhirnya banyak investigasi kasus yang 
berujung pada penghentian perkara.48 Lebih lanjut, keberadaan asas 

                                                           
46

Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU Lingkungan Hidup 
yang lama mengakibatkan pengetatan pelaksanaan asas subsidiaritas pada undang-
undang penggantinya  yaitu UU No. 23 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam 
undang-undang yang baru asas subsiaritas diganti dengan asas ultimum remedium yang 
dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, 
dan gangguan saja. Sementara untuk tindak pidana lainnya, tidak berlaku asas ultimum 
remedium, melainkan asas premium remedium, yaitu asas yang mendahulukan 
pelaksanaan penegakan hukum pidana. Lihat Pasal 100 dari Undang-undang No. 23 
Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup 
47

"Asas Subsidiaritas Tetap Dipertahankan dalam Hukum Lingkungan",  
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17067/asas-subsidiaritas-tetap-
dipertahankan-dalam-hukum-lingkungan, (26 Oktober 2015). 
48

Dalam kasus buyat, telah ada kesepakatan perdamaian antara PT NMR di satu pihak 
dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) melalui Menteri Koordinator 
Kesejahteraan di pihak lainnya yang dituangkan di dalam Goodwill Agreement 
(Perjanjian Itikad Baik) untuk menyudahi atau mengakhiri sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan salah satu isinya diadakan pemantauan terhadap 
kondisi perairan Teluk Buyat selama 10 (sepuluh) tahun ke depan ataats biaya yang 
diberikan oleh PT NMR termasuk sumbangan untuk masyarakat setempat untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Disamping itu, beberapa lembaga swadaya 
masyarakat melakukan uji eksaminasi kasus-kasus lingkungan hidup yang melibatkan 14 
perusahaan yang di SP3 oleh penegak hukum. Diskusi lebih lanjut dapat dilihat di:  Hasil 
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subsidiaritas tersebut menyebabkan persoalan pidana menjadi 
terabaikan. Padahal semua bidang hukum mempunyai kekhususan 
tersendiri dan saling melengkapi sehingga satu tidak dapat 
menggugurkan yang lain.  

Lebih lanjut, keberlakuan ultimum remedium ini justru dapat menegasi 
keberlakuan pertanggungjawaban korporasi tersebut dimana negosiasi 
masih dimungkinkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana 
dengan masalah-masalah yang lebih berat seperti masalah ekonomi 
dimana kerugian tidak dapat dinilai secara materiil semata dan ada rasa 
keadilan dan kemanusiaan yang dilanggar? Sampai seberapa jauh 
pertanggungjawaban asal ini dapat diberlakukan. Sayangnya 
pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara tegas.   

Selain itu, ayat ke dua juga menimbulkan pertanyaan: mengapa 
pertimbangan apakah bagian hukum lain memberikan perlindungan 
yang lebih daripada pidana terhadap korporasi harus dinyatakan dalam 
putusan hakim? Bukankah hal itu menjadi terlambat dan menjadikan 
tuntutan proses pidana yang sudah berjalan cukup jauh sampai ke 
pengadilan  menjadi tidak berguna apabila dipandang ada hukum lain 
yang lebih berguna? Seharusnya keputusan tersebut diambil pada tahap 
penyidikan.  

f. Permasalahan berkaitan dengan duplikasi pengaturan tindak 
pidana 

Duplikasi dalam RKUHP merupakan salah satu problem yang dijumpai 
dalam RKUHP. Duplikasi merupakan suatu konsekwensi dari adanya 
suatu kodifikasi. Pengulangan menjadi sesuatu yang tidak dapat 
dihindari. Namun, duplikasi menjadi permasalahan apabila terdapat 
beberapa pengaturan yang sama di dalam RKUHP yang saling 
bertentangan. Duplikasi juga mnjadi permasalahan ketika terjadi 
ketidakharmonisan antara RKUHP dengan peraturan perundang lainnya.  

Salah satu contohnya adalah Pasal 636 RKUHP mengenai larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan 
dikuasainya produsi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa 
tertentu dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal ini merupakan 
delik yang tidak diatur dalam KUHP saat ini. Namun, aturan ini mirip 
dengan Pasal 4 dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana dalam 
Undang-undang ini ancaman pidananya adalah pidana denda serendah-
rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan 
setinggitingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau 
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 
Sebaliknya Pasal 636 RKUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak lima belas 
miliar rupiah.  

                                                                                                                                   
Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) atas 14 Perusahaan 
IUPHHKTH di Provinsi Riau, (Jakarta: Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) 
Indonesia Corruption Watch (ICW), 2011). 
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Duplikasi pasal antara RKUHP dengan peraturan di luar KUHP disertai 
dengan perbedaan jenis dan lama pidananya benar-benar akan 
menimbulkan kekaburan dalam memutuskan hukum mana yang harus 
digunakan. Keadaan ini akan mengarah pada ketidakpastian hukum dan 
pelanggaran hak-hak asasi.  

4. Kesimpulan 

 
RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa 
tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam 
beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi 
perumusannya hanya dibatasi pada beberapa katetori tindak pidana saja 
yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggung 
jawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, 
dan merek, tindak pidana perbuatan curang, dan tindak pidana terhadap 
kepercayaan  dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak 
jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih 
dan/atau mengenyampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP 
ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai batasan sampai sejauh 
mana tindak pidana ekonomi diakomodir dalam RKUHP.  
 
Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak 
pidana ekonomi tersebut juga pun tidak luput dari permasalahan 
terutama berkaitan dengan istilah dan pengerti yang dipakai di dalam 
RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. 
Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi 
dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan 
beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan 
seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum 
pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi 
tidak tercapai.   
 
Singkat kata, RKUHP hanya mengatur sebagian kecil dari tindak pidana 
ekonomi yang sangat luas dan tersebar di berbagai tindak peraturan 
perundangan. Melihat rumusan pasal yang diatur dalam RKUHP nampak 
bahwa RKUHP tidak memungut atau merekodifikasi seluruh ketentuan 
tentang tindak pidana administrasi termasuk tindak pidana ekonomi 
untuk dimasukkan ke dalam bagian buku II RKUHP. Oleh karena itu, 
harapan agar RKUHP dapat menjawab tantangan dalam dunia usaha 
serta memberikan kodifikasi terhadap tindak pidana ekonomi sayangnya 
harus padam.  
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh 

organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, 

untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang 

dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana 

dan Hak Asasi Manusia. 

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk 

mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. 

Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) 

mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang 

berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam 

proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan 

pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. 

Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan 

delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi 

manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan 

anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan 

dan sumber daya alam dan kebebasan beragama. 

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi 

Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional 

dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi 

KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, 

sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di 

Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh 

Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik 

untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di 

Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) 

Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja 

tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan 

berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi 

seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas 

Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain 

yang berkaitan dengan RKUHP. 
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Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. 

Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah 

memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. 

Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU KUHP yang 

saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah danDPR. Aliansi akan 

terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk 

memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka 

bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia. 

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, 

ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, 

HuMA, Wahid Institute,  LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, 

YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, 

ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT. 

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, PasarMinggu  

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 

Phone/Fax. (+62 21) 7945455 

Email: infoicjr@icjr.or.id   

http://icjr.or.id | @icjrid 

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510 

Phome/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519 

Email: office@elsam.or.id 

Laman: www.elsam.or.id  
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Profil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research 
and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, 
berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. 
Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, 
memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi 
manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi 
UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah 
membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui 
pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi 
manusia (HAM). 

 KEGIATAN UTAMA: 

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi 
manusia; 

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia 

 PROGRAM KERJA: 

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan 
Hukum Negara 

2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang 
Operasi Korporasi yang berhubungan dengan Masyarakat Lokal  

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM 

Alamat: 

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu 
Jakarta 12510 INDONESIA 
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564 
Telefax.: (+62 21) 7919 2519 
Email: office@elsam.or.id 
Website: www.elsam.or.id 

Media Sosial: 

Linimasa di Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary 
Kunjungi kami di Facebook: @perkumpulanelsam, @elsamjkt 

mailto:%20office@elsam.or.id
http://elsam.or.id/www.elsam.or.id
https://twitter.com/elsamnews
https://twitter.com/elsamlibrary
https://www.facebook.com/perkumpulanelsam
https://www.facebook.com/elsamjkt
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