
BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Negara Kesatuaan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, yang sebagian besar

wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia

dan Australia dan dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera sehingga indonesia

disebut juga nusantara. Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau

terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan

kepulauan. Adapun total luas wilayah indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km²

wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan,dengan

demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali

luas wilayah daratan Indonesia1

Usaha perikanan tangkap berkaitan pula dengan upaya penangkapan ikan, baik yang berada

di daratan maupun pembudidayaan ikan laut. Namun pada sisi lain, penangkapan ikan akan

bernampak negative terhadap ketersediaan ikan apabila dilakukan dengan tidak mengikuti

prosedur dan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan

1Sumber https://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairan-laut-indonesia/, .diakses.pada 5 mei
2014.



tangkap adalah wajib membuat permohonan izin yang akan diajukan kepada pejabat yang

berwenang menangani mengenai perizinan tersebut.

Dalam Pasal 22 Permen Kelautan dan Perikanan NomorPer.05/Men/2008 dinyatakan bahwa

untuk memperoleh surat izin usaha perikanan, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib

terlebih dahulu mengajukan permohonan surat izin usaha perikanan kepada pejabat yang

berwenang.2

Yang dapat menjadi ‘subjek’ pelaku tindak pidana adalah ‘manusia’ yakni orang perorangan

atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Tindak

pidana yang dilakukan seseorang atau pelaku usaha, tidak dapat dipikulkan

pertanggungjawabannya kepada orang lain di luar pelakunya. Tidak dapat dialihkan atau

diperluas tanggung jawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya.

Setiap orang atau badan usaha dalam bidang penangkapan ikan tanpa izin harua bertanggung

jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, juga atas kerugian yang ditimbulkan

oleh kelalaiannya. Ganti rugi yang ditimbulkan atas perbuatannya harus diberikan kepada negara

atau pejabat yang berwenang.

Dalam menjalankan usaha penangkapan ikan tidak jarang para nelayan atau pelaku usaha

perikanan mendirikan suatu badan usaha bisinis yang bertujuan untuk mempermudah

menjalankan usaha penangkapan ikan, badan usaha tersebut dibentuk dalam persekutuan Firma

atau pun CV (Commanditeria Vennootschaap). Yang bertujuan dengan adanya persekutuan

badan usaha tersebut maka dapat memperoleh modal usaha untuk menjalankan kegiatan

usahanya baik itu melalui patungan dan melalui penyertaan modal yang diberikan kepada

2 H.Supriadi , Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta(2011),hlm.304.



persekutuan tersebut, terkhusus bagi masyarakat yang sumber mata pencariannya berasal dari

perikanan dan pembudidayaan ikan atau sering disebut nelayan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan dan laut yang luas dan kaya akan sumber

daya kelautannya, tidak jarang terjadi tindakan pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki

izin yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pun badan usaha CV (Commanditeria

Vennootschaap) selaku persekutuan  dalam melakukan penangkapan ikan yang dilakukan secara

melawan hukum.

Dalam mewujudkan usaha yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan usaha perlu

adanya aturan dalam rangka untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penangkapan ikan

yang tidak memiliki izin berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh.

Harus didasarkan pada hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman

dan landasan hukum mengenai peraturan tentang perikanan.

Dalam hal ini penegakan hukum pidana perikanan dapat berupa preventif, penegakan hukum

pidana yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau

tindak pidana perikanan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi perikanan yaitu

pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak

sosial dan dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan

penegakan hukum pidana yang bersifat refresif adalah penegakan hukum setelah terjadinya

pelanggaran atau tidak pidana perikanan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini yang dipakai sejak

jaman Hindia Belanda, yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia, hal ini dapat

dilihat  pada pasal-pasal yang dimuat dalam KUHP yang sebagian besar dimulai dengan kata



“barang siapa” yang lebih cenderung menunjukan pada subjek hukum yaitu manusia. Mengenai

subjek hukum ini diatur dalam buku II dan buku III KUHP dalam hal ini yang menjadi subjuk

hukum itu adalah manusia, tetapi terhadap badan usaha jika terjadi suatu tindak pidana maka

yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah pengurusnya yaitu komisarisnya.

Dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 101 mengatur

tentang sanksi yang akan diberikan kepada badan usaha jika melakukan tindak pidana perikanan,

dalam pasal 101 dikatakan bahwa jika yang melakukan adalah badan usaha atau korporasi,

tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah

1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Jika dilihat dari beberapa penjelasan pasal-pasal di atas maka dapat dilihat bahwa bukan

hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidananya, melainkan korporasi juga adalah subjek hukum dan kepadanya juga dapat dimintakan

pertangguungjawaban pidana.

Meskipun sanksi terhadap kejahatan perikanan sudah diatur dalam Undang-Undang, tetapi

dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi tindak pidana perikanan. Salah satu kejahatan

yang berkaitan  dengan tindak pidana perikanan seperti yang dilakukan oleh Nelson Sasauw,

selaku Direktur CV Porodisa Fishing dimana dalam hal ini terdakwa memerintahkan kepada

saksi Tomi Lumente selaku Manager CV Porodisa Fishing untuk melakukan penangkapan ikan.

Dalam hal ini terdakwa hanya bertindak sebagai pengurus CV. Atas perbuatan terdakwa hakim

menetapkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk

membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul



“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN

PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN” (Studi Putusan No.902 K/PID.Sus/2010).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah

bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin

dalam putusan nomor 902K/PID.SUS/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas  maka adapun

yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan

penangkapan ikan tanpa izin dalam putusan NO.902 K/PID.Sus/2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan, untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana

khusunya hukum perikanan mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku usaha

yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Untuk mengetahui Apakah

pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan tanpa

izin sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 dengan apa yang telah

diputuskan hakim dengan melihat putusan No.902 K/PID.Sus/2010.



2. Bagi masyarakat, berguna sebagai kajian, penerangan dan pengetahuan mengenai

tindakan pidana perikanan dan khususnya terhadap pelaku usaha perikanan.

3. Bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan acuan dalam menangani kasus dan

memberikan putusan hukuman terhadap pelaku usaha  perikanan yang melakukan

penangkapan ikan tanpa izin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”,

“criminal responsibility”, “criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada

pemidanaan petindak (dalam hal ini adalah orang/pelaku), jika telah melakukan suatu Tindak

Pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari

sudut terjadinya suatu tindakan yng dilarang (diharuskan), seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtvaardigingaground

atau alas an pmbenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (dipidanakan).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana

yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang

dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas

‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.3

3 Chairul Huda.,Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan’,Prenada Media,Jakarta(2011),hlm 70.



Suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum akan dipertanggungjawabkan oleh orang
yang dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana orang yang melakukan delik
disebut pelaku yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Kamus hukum menjelaskan bahwa
delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dank arena itu
bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan.4

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau

tudak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus

terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu

bertanggungjawab.5

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana padfia

umumnya :

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya).

3. Anggung Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,

pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena

demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain ia dalam keadaan

sadar.

b. Kemampuan Jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tidakan tersebut, apakah akan dilaksanakan

atau tidak.

4 Kansil dkk.,Kamus Istilah Aneka Hukum,Jala Permata,Jakarta,(2010),hlm 215.
5 E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi.,Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,Storia
Grafika,Jakarta,(2002),hlm 250.



3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan
kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi
digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke istilah “keadaan dan kemampuan jiwa
seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa
yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa. “Terjemahan” ini lebih
memenuhi kebutuhan dalam praktek.6

Suatu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana,
sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini
dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Green straf zonder schuld;Actus non facit reum nisi
mens sist rea).7

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan. Karenanya mestinya untuk
membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi dibuktikan pula. Ini sangat sukar dan memakan
banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya,
dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap selalu ada, kecuali ada tanda-tanda
yang menunjukan bahwa tersangka/terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini,
hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa
tersangka/terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak tersangka/terdakwa. Jika hasil
memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan.
Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti adanya kemampuan bertanggung
jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan,
berdasarkan atas asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak
ada kesalahan.8

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana lahir dari pihak kementerian kehakiman yang sering memakainya
dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi
“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan
keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan perbedaan bahwa tidak adalah kelakuan, tingkah
laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk,
tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.9 Adapun istilah peristiwa
pidana, tindak pidana, dan sebagainya, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda strafbaar
feit sedangkan perbuatan pidana bukan demikian.10

6 Ibid.,hlm 249
7 Moeljatno.,Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,(2008),hlm 165.
8 Ibid.,hlm 182.
9 Ibid.,hlm 60.
10 Ibid.,hlm 61.



Istilah peristiwa pidana (terjemahan strafbaar feit) banyak dipakai dalam menjelaskan

bagaimana suatu pidana itu terjadi. Adapun penjelasan peristiwa pidana adalah suatu kejadian

yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yng

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana.11

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata,yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang

digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana

dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.12

Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit”

adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari

kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya.13

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dipakai istilah strafbaar feit dan delict. Delict

diterjemahkan dengan delik dan strafbaar feit mempunyai beberapa arti, antara lain :

1. Perbuatan yang dapat boleh dihukum

2. Peristiwa Pidana

3. Perbuatan Pidana

4. Tindak Pidana.

Beberapa pakar memberikan defenisi strafbaar feit antara lain :

11 Herlina Manullang,Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Diktat),Universitas HKBP
Nommensen,Medan,(2009),hlm 56.
12 Adami Chazawi.,Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1),Rajawali Pers,Jakarta,(2010),hlm 69.
13 Ibid.



1. Vos merumuskan strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Vos  mengartikan delict sebagai kelakuan

yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang. Belum tentu perbuatan yang

mencocoki rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Jadi selain itu perbuatan

dilarang oleh aturan undang-undang,  perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh

masyarakat sebagai perbuatan yang patut.

2. Simons menyatakan strafbaar feit adalah ukuran kelakuan yang diancam pidana yang

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang

yang mampu bertanggung jawab.

3. Dr. Wirjono Projodikoro merumuskan, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan

“subject” Tindak Pidana.

4. Prof. Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang aturan hukum pidana

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih

lanjut mengatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti

yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan dalam pergaulan masyarakat.

Dari uraian di atas suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa Pidana harus

memenuhi :

1. Adanya suatu perbuatan

2. Perbuatan itu sesuai dengan rumusan undang-undang sehingga merupakan suatu kesalahan.

3. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan

4. Perbuatan itu diancam dengan hukuman/sanksi.



Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (actieve handeling) tidak mencakup

pengertian mengakibatkan/tidak melakon. Istilah peristiwa, tidak menunjukan kepada hanya

tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar feit sudah tepat.

2. Unsur Tindak Pidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka dapat dijumpai beberapa banyak rumusan-
rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukan perbuatan-perbuatan
mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai
dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari
larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.14

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11
unsur tindak pidana, yaitu:

a. unsur tingkah laku;

b. unsur melawan hukum;

c. unsur kesalahan;

d. unsur akibat konstitutif;

e. unsur keadaan yang menyertai;

f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i. unsur objek hukum tindak pidana;

j. unsur kualitas subjek hukum tidak pidana;

k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.15

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif

dan segi objektif :

1. Dari segi subjektif berkaitan dengan kesalahan. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat

14 Moeljatno.,op.cit,hlm.71.
15 Adami Chazawi.,op.cit,hlm.82.



kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh

undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.

2. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan yaitu suatu tindakan yang melawan hukum

yang sedang berlaku/terjadi, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Suatu tindak pidana agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang.

b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya
harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang
dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang melanggar itu
mencantumkan sanksinya.16

C. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian  pelaku usaha adalah tidak berbeda dengan korporasi. Oleh karena itu

pengertian  pelaku usaha disamakan dengan pengertian tindak pidana korporasi.

Menurut Utrecht/Moh.Soleh Gjindang tentang korporasi adalah “suatu gabungan orang

yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri

suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan

kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”.17

Subekti dan Tjitrosudibio juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan corporatie atau
korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa
menyatakan yang dimaksud dengan korporasi atau pelaku usaha adalah suatu perseroan yang
merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu
perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal)
ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun
digugat dimika pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas),

16 Herlina Manullang.,op.cit,hlm.57.
17 Muladi dan Dwidja Priyatno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Kencana Prenada Media
Group,Jakarta,(2010),hlm.25.



N.V.(namloze vennootschap), dan yayasan (stichting), bahkan negara juga merupakan badan
hukum.18

Korporasi atau pelaku usaha sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah
diakui bahwa korporasi atau pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan
dapat dijatuhkan pidana. Di negara Belanda, untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak
pidana berdasarkan pada Arrest “Kleuterschool Babbel”, yang menyatakan bahwa perbuatan
dari perorangan/orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/korporasi, apabila perbuatan
tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.19

Dapat diambil dua criteria untuk menetapkan tanggung jawab pemilik perusahaan sebagai

pemilik tunggal terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya atau bawahannya.

Kriteria tersebut ialah:

1. Tertuduh dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau tidak

2. Perbuatan itu termasuk perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh

tertuduh diterima atau biasa diterima.

Persoalan selanjutnya adalah apakah kedua kriteria tersebut dapat diterapkan pada

korporasi? Pertama-tama kita melihat pada kriteria kewenangan dari pemilik perusahaan.

Dengan kewenangan yang ada padanya pemilik perusahaan seharusnya mampu mencegah

dilakukannya perbuatan terlarang dari bawahannya.20

Selanjutnya tentang model sanksi dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi atau pelaku usaha, maka penulis mengajukan model-model pengaturan sanksi pidana

terhadap korporasi atau pelaku usaha. Dasar pandangan tentang hal ini adalah:21

a. Apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi

18 Ibid.
19 Ibid.hlm.124.
20 Ibid,hlm.127.
21 Ibid,hlm.238



b. Apabila perlu apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan

pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan

Dewasa ini ketentuan hukum pidana tidak membedakan pengaturan artinya jenis sanksi

pidana yang ditujukan terhadap pelaku usaha dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu

paket jenis-jenis pidana.22

D. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba

atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada

kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya ialah Badan Usaha merupakan lembaga, sementara

perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

1. Badan Usaha yang berbadan hukum

a. Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Udang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 menyatakan Perseroan

Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya

22 Ibid.



terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang

Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

b. Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

berdasarkan asas kekeluargaan. Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation

atau bahasa Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang

untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu

adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu

misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.

c. Perkumpulan saling menanggung

2. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

a. Persekutuan Firma

Menurut Pasal 16 KUHD Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk

menjalankan perusahaan degan nama bersama. Persekutuan perdata adalah perjanjian

dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu

kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal

1616 BW).

b. Persekutuan Komanditer (CV)



Persekutuan Komanditer (CV) adalah Firma yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa

orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya

menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak

turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh

keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggungjawabnya terbatas pada jumlah

pemasukannya itu. Persekutuan Komanditer mempunyai 2 (dua) macam sekutu, yaitu

sekutu komplementer (complementary) dan sekutu komanditer (silent partner).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang linkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam

penelitian ini. Adapun ruamg lingkup dalam penelitian ini adalah  “Menganalisis Putusan

Mahkamah Agung Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

(Direktur)” (Studi Putusan No.902 K/PID.Sus/2010).

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:



Metode pendekatan kasus (Case Approach), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap

kasus yang telah menjadi Putusan Mahkamah Agung NO.902 K/PID.Sus/2010 atas

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin”.

Metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang

dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan karya tulis ini.

C. Bahan-Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum

primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah uu no 31 tahun 2004 tentang perikanan dan

putusan MA No.902K/Pid.Sus/2010 tentang pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang

melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa karya

ilmiah, skripsi, internet dan literatur-literatur hukum tentang perikanan.

D. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif dan penelitian ini bersifat

deskriptif analisis. Yaitu secara kualitatif data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah

sumber dibaca lalu disusun secara sistematik yang selanjutnya diadakan reduksi dengan cara

membuat inti sari atau rangkuman inti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap



permasalahan yang baik dalam kalimat yang benar. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan

menyeluruh mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penangkapan

ikan tanpa izin. Sedangkan bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai masalah hukum,

dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya yang berkaitan dengan analisis kasus pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang

melakukan penangkapan ikan tanpa izin.


