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bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh 
terus menerus dan mendatangkan keuntungan. 7 Hal 
lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah 
melalui peraturan-peraturan yang memberikan 
kemudahan berusaha dan beragam fasilitas. 
Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak 
pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus 
dilihat dalam kerangka pembangunan secara jangka 
panjang.8 

Kehadiran suatu korporasi sebagai badan hukum 
bukan muncul begitu saja tetapi ada yang 
mendirikannya, yaitu oleh pendiri yang menurut 
hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara 
hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut 
hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan 
hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah 
orang atau natural person dan badan hukum atau 
legal person.9 

Korporasi adalah sebuah institusi yang memiliki 
struktur yang dilengkapi oleh seperangkat ketentuan 
yang mengatur, sebagai institusi legal yaitu suatu 
lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk 
berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, namun 
seringkali melanggar hukum.10 Namun demikian, 
dengan berbagai cara korporasi sering lolos dari 
jeratan hukum Korporasi sebagai subyek hukum 
tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan 
prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk 
mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi 
yang digunakan pemerintah guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.11 

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban 

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi 
perhatian secara lingkup nasional maupun 
internasional yang muncul sebagai tanggapan 
terhadap penurunan kualitas lingkungan yang 
semakin hari semakin menurun. 1 Penyelesaian 
yang berkepanjangan dan menahun, juga membuat 
permasalahan ini dapat dikatakan kronis.2 

Pembangunan yang mementingkan pertumbuhan 
ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan 
merupakan salah satu faktor utama yang 
menyebabkan permasalahan lingkungan hidup. 3 

Persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang 

seperti Indonesia ini adalah sebuah permasalahan 
yang berdilema dimana di satu sisi terdapat tuntutan 
melaksanakan pembangunan yang berdampak 
terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan 
berbagai kelestarian lingkungan. 4 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur bahwa setiap 
orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. Dimana setiap orang 
memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian 
fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup.5 Dampak dari hal ini terdapat 
dalam bentuk beban pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada 
pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi 
hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
mencemari dan merusak lingkungan hidup.6 

Adanya perkembangan korporasi di Indonesia 
dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat 
karena sifatnya yang menjangkau seluruh wilayah 
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inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi 
yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup 
kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan 
atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya. 

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban 
korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam 
hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar 
dalam hukum pidana khusus. Tidak ada prinsip 
pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini 
dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam 
KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang 
alami. Di samping itu, KUHP juga masih menganut 
asas sociates delinquere non potest dimana badan 
hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak 
pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang 
sifat badan hukum tidak berlaku dalam bidang 
hukum pidana.16

Sehubungan dengan penjelasan tentang teori-
teori pemidanaan, bila asumsi teoretis teori-teori 
pemidanaan pada bagian terdahulu dihubungkan 
dengan keberadaan korporasi ketika terbukti 
melakukan tindak pidana dan dipersalahkan atas 
perbuatannya, teori pemidanaan mana yang relevan 
dijadikan sebagai basis teoretis penjatuhan sanksi 
pidana atau sanksi tindakan bagi korporasi? Terkait 
hal ini, teori pemidanaan yang sesuai digunakan 
bagi korporasi adalah teori pencegahan (deterrence) 
dan teori rehabilitasi (rehabilitation). Alasan 
teori pencegahan digunakan karena motivasi atau 
orientasi korporasi ketika melakukan tindak pidana 
didasarkan kepada motivasi ekonomis atau orientasi 
untung rugi. Jarang ditemukan motivasi korporasi 
ketika melakukan kejahatan, apa pun jenisnya, 
didasarkan pada motif selain untung rugi.17

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan 
dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan 
manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan 

pidana oleh korporasi sebagai pribadi merupakan 
hal yang masih mengundang perdebatan.12 Banyak 
pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu 
korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan 
suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal 
intent yang melahirkan pertanggungjawaban secara 
pidana.13

Dalam hal lingkungan hidup, pertanggungjawaban 
korporasi ini diatur dalam Pasal 116 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada 
intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana kepada setiap orang, badan hukum dan/atau 
pengurusnya.14

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mengatur 
hukuman pidana kejahatan korporasi adalah 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 116 dan Pasal 119 
yang mengadopsi doktrin vicarious liability. 

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan 
motifnya, dapat dikategorikan dalam White Collar 
Crime dan merupakan tindak pidana atau kejahatan 
yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan 
korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat 
kompleks dan bersifat ekonomis. 

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku 
tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada 
kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian 
tujuan-tujuan korporasi tersebut.15 Korporasi 
diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan 
bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/
korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan 
perusahaan) yang secara faktual melakukan 
tindakan bersangkutan yang melakukannya atas 
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berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya 
yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan 
klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar 
berubah.19 

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam 
bidang tindak pidana terhadap lingkungan hidup 
dilakukan dengan menegakkan penjatuhan sanksi 
pidana sedemikian rupa terhadap korporasi. Teori 
pemidanaan yang sesuai digunakan bagi korporasi 
adalah teori pencegahan (deterrence) dan teori 
rehabilitasi (rehabilitation). Alasan teori pencegahan 
digunakan karena motivasi atau orientasi korporasi 
ketika melakukan tindak pidana didasarkan kepada 
motivasi ekonomis atau orientasi untung rugi. Jarang 
ditemukan motivasi korporasi ketika melakukan 
kejahatan, apa pun jenisnya, didasarkan pada motif 
selain untung rugi.

dan kerusakan dan kemerosotan mutunya demi 
untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara 
langsung terus- menerus digunakan oleh generasi 
sekarang maupun generasi-generasi mendatang. 
Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menentukan 
ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama 
sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi 
sumber-sumber daya lingkungan dengan beragam 
akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil 
semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada 
lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga 
mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri 
dan dengan demikian lebih banyak mengacu pada 
ekologi.18 Dengan orientasi kepada lingkungan ini, 
maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat 
utuh-menyeluruh atau komprehensif-Integral, selalu 
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