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ABSTRAK - Sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan skema 

piramida dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pemidaan 

tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”. 

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat 

dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa 

tindakan baik penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh 

atau sebagian fasiliteit tertentu maupun penempatan perusahaan dibawah 

pengampuan.Korporasi dapat dianggap sebagai medepleger dengan melihat 

kesengajaan yang dilakukan oleh directing mind dalam merencanakan suatu 

kebohongan/tipu muslihat yang melawan hukum dan merugikan masyarakat 

(menghimpun dana partisipasi peserta,bukan dari penjualan barang murni).Tindak 

pidana perdagangan skema piramida di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan 

upaya-upaya yang lebih konkrit.Pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana 

bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan 

sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (prevensi special) maupun bagi 

korporasi yang lainnya (prevensi general). 

 

Kata kunci : pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana perdagangan, skema 

piramida 

 

PENDAHULUAN 

Proses globalisasi dan 

liberalisasi yang terjadi di seluruh 

belahan dunia, bukan saja membuka 

peluang bagi dunia usaha untuk 

berperan langsung dalam 

pengembangan perekonomian dunia, 

tetapi telah pula berperan mendorong 

tumbuhnya berbagai kejahatan-

kejahatan baru, yang tidak kalah 

bahayanya dengan kejahatan 

konvensional biasa. 1Dampak 

globalisasi terhadap perkembangan 

kejahatan bisnis adalah perubahan 

modus operandi yang meningkatkan 

kecepatan informasi dan komunikasi 

serta perhubungan, sehingga 

                                                 
1 Romli Atmasasmita, Hukum 

Kejahatan Bisnis;Teori dan praktek di Era 

Globalisasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2014, hlm 34. 



penegakan hukum semakin tidak 

mudah dan lebih kompleks dari 

semula. Dewasa ini, Indonesia juga 

sudah marak dengan munculya tindak 

pidana – tindak pidana baru yang 

cukup mengancam, satu diantaranya 

yakni tindak pidana perdagangan yang 

beroperasi dengan menggunakan 

sistem skema piramida. Berdasarkan 

Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor. 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, yang dimaksud dengan 

“Skema Piramida” adalah istilah/nama 

kegiatan usaha yang bukan dari hasil 

kegiatan penjualan barang. Kegiatan 

itu memanfaatkan peluang 

keikutsertaan mitra usaha untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan 

terutama dari biaya partisipasi orang 

lain yang bergabung kemudian atau 

setelah bergabungnya mitra usaha 

tersebut. 

 Perdagangan yang beroperasi 

dengan menggunakan sistem skema 

piramida dapat digolongkan ke dalam 

perbuatan yang melawan hukum. 

Kegiatan Perdagangan yang 

beroperasi dengan menggunakan 

sistem skema piramida tersebut dapat 

dikategorikan sebagai penipuan 

(fraud), dimana 2fraud didefinisikan 

secara umum sebagai setiap tindakan 

ilegal atau melakukan kegiatan tidak 

semestinya yang disengaja dengan 

tujuan untuk mengelabui yang lain 

dimana korban menderita kerugian 

dan pelaku mendapat keuntungan. 

Disebutkan pula pada Pasal 9 UU No. 

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

bahwa Pelaku usaha distribusi 

dilarang menerapkan sistem skema 

piramida dalam mendistribusikan 

barang. 

Sebagaimana diketahui bahwa 

pada awalnya hukum pidana positif 

yang berlaku di Indonesia belum 

mengatur tentang korporasi sebagai 

subjek hukum pidana, karena Kitab 

                                                 
2 Subagio Tjahyono, Business 

Crimes and Ethics, Konsep Studi Kasus 

Fraud di Indonesia dan Global, Andi, 

Yogyakarta, 2013, hlm23. 



Undang-Undang Hukum Pidana 

(K.U.H.P) sebagai subjek hukum 

pidana positif yang berlaku sebagai  

subjek hukum pidana di Indonesia 

hanya menentukan bahwa subjek 

hukum pidana adalah hanya orang 

pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan 

dengan pembentukan K.U.H.P yang 

berpegang teguh pada adagium bahwa 

badan hukum tidak dapat dipidana 

(Universitas Delinguere Nonprotest,3 

namun demikian, seiring dengan 

meningkatnya peran korporasi dalam 

lalu lintas transaksi keuangan dan 

perdagangan di Indonesia dan 

diterimanya doktrin yang mengatakan 

korporasi dapat dimasukkan dalam 

functioneel daderschap, maka berarti 

korporasi dapat menjadi subjek 

hukum pidana.4 Dengan diterimanya 

korporasi sebagai salah satu subjek 

                                                 
3 Rufinus Hotmaulana H, 

Penanggulangan Kejahatan Korporasi 

Melalui Pendekatan Restoratif Suatu 

Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

2013, hlm 21. 
4 Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum 

Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 

71. 

hukum disamping subjek hukum 

manusia alamiah (natuurlijke 

persoon), maka kajian tentang hal ini 

menjadi semakin menarik oleh karena 

kejahatan yang dilakukan korporasi 

berdasarkan penelitian-penelitian yang 

dilakukan mengungkapkan bahwa 

sebagian besar masyarakat kurang 

mengenalnya atau sekaligus kurang 

menyadari bahaya yang ditimbulkan 

oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan 

masyarakat ini adalah karena 

ketidaknampakan kejahatan korporasi 

yang disebabkan oleh kompleksnya 

kecanggihan perencanaan dan 

pelaksanaannya, oleh tidak adanya 

atau lemahnya penegakan dan 

pelaksanaan hukum, oleh lenturnya 

sanksi hukum dan sanksi sosial. 

 Salah satu fenomena yang 

menarik di Indonesia adalah jarang 

ditetapkannya pemidanaan terhadap 

korporasi, padahal syarat-syarat 

pemidanaan sudah memadai, beberapa 

kemungkinan yang terjadi sebagai 



alasan adalah masalah kualitas 

profesionalisme penegak hukum yang 

kurang memahami kejahatan 

korporasi, masalah pembuktian yang 

kompleks, dan adanya kenyataan 

bahwa kejahatan korporasi merupakan 

crime by powerful baik secara politik 

maupun ekonomi sehingga 

menimbulkan kelebaman (sluggish) 

dalam penegakan hukum.5 

Dalam pertanggungjawaban 

pidana, korporasi memiliki cakupan 

yang luas yaitu dalam formulasinya 

harus diidentifikasikan hal-hal sebagai 

berikut : pengertian korporasi; kapan 

dan dalam hal korporasi melakukan 

tindak pidana dan dapat 

dipertanggungjawabkan; yang 

dipertanggungjawabkan; dan 

perumusan sanksi pidana terhadap 

korporasi.  

 

METODE PENELITIAN 

                                                 
5 Muladi dan Diah Sulistyani RS, 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

PT.Alumni, Bandung, 2015, hlm 9. 

Sasaran utama penelitian ini 

adalah kebijakan legislatif dalam 

merumuskan pertanggungjawaban 

pidana korporasi dalam tindak pidana 

korupsi maka pendekatan terutama 

ditempuh dengan pendekatan yuridis 

normatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan 

konseptual (conseptual approach) dan 

pendekatan undang-undang (statute 

approach). 

 

PEMBAHASAN 

Tinjauan Umum tentang Sejarah 

dan Pengertian Korporasi sebagai  

Subyek Hukum Pidana. 

 

Sutan Remi Sjahdeini yang 

berpendapat bahwa definisi korporasi 

dapat dilihat dalam arti sempit dan 

luas. 

“Korporasi dalam arti sempit, yaitu 

sebagai badan hukum, korporasi 

merupakan figur hukum yang 

eksistensi dan kewenangannya untuk 

dapat atau berwenang melakukan 

perbuatan hukum diakui oleh hukum 

perdata. Artinya, hukum perdatalah 

yang mengakui eksistensi dari 

korporasi dan memberikannya hidup 

untuk dapat berwenang melakukan 

perbuatan hukum sebagai figur 

hukum. Demikian juga halnya dengan 



“matinya” korporasi, suatu korporasi 

hanya mati secara hukum apabila 

matinya korporasi itu diakui secara 

hukum”6. 

 

“Korporasi dalam arti luas, Korporasi 

meliputi baik badan hukum maupun 

bukan badan hukum. Bukan saja 

badan-badan hukum seperti perseroan 

terbatas, yayasan, koperasi, atau 

perkumpulan yang telah disahkan 

sebagai badan hukum yang 

digolongkan sebagai korporasi 

menurut hukum pidana, tetapi juga 

firma, persekutuan komanditer atau 

CV dan persekutuan atau maatschap, 

yaitu badan-badan usaha yang 

menurut hukum perdata bukan suatu 

badan hukum”7.  

 

Berkaitan dengan yang 

dimaksud dengan korporasi dalam 

lingkup pertanggungjawaban pidana 

artinya berkaitan pula dengan adanya 

suatu masalah, sedangkan suatu 

masalah berkaitan dengan adanya 

suatu kesalahan (mens rea), sebab 

hukum pidana terkait dengan asas 

“Tiada Pidana Tanpa 

Kesalahan”.K.U.H.P Indonesia yang 

dianggap sebagai subyek hukum 

pidana hanyalah orang perseorangan 

dalam konotasi biologis yang alami 

                                                 
6 Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., 

hlm 43. 
7 Ibid., hlm 45. 

(naturlijkee person). Hal ini berkaitan 

dengan pembentukan K.U.H.P yang 

pada awalnya banyaknya dipengaruhi 

oleh doktrin atau pandangan yang 

berpegang teguh pada adagium bahwa 

badan hukum tidak dapat dipidana 

(universitas delinguere nonprotest). 

Seiring dengan meningkatnya 

peran korporasi dalam perdagangan di 

Indonesia dan diterimanya doktrin 

yang mengatakan korporasi dapat 

dimasukkan dalam functioneel 

daderschaap (teori yang 

mengemukakan bahwa korporasi 

memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi 

pemberi kerja, produsen, penentu 

harga, pemakai devisa dalam 

perekonomin suatu Negara), berarti 

korporasi  dapat menjadi subjek 

hukum pidana. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

yang Menetapkan Korporasi 

Sebagai Subjek Hukum. 



Korporasi merupakan subjek hukum 

dalam tindak pidana khusus sejak 

terbitnya Undang-Undang No.7 

Darurat tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

Pasal 11 Undang-Undang No.7 

Darurat 1955 berbunyi demikian: 

1. Bilamana suatu perbuatan 

yang boleh dihukum 

berdasarkan Undang-Undang 

ini, dilakukan oleh suatu badan 

hukum, maka tuntutan itu 

dilakukan dan hukuman 

dijatuhkan terhadap badan-

badan hukum itu atau terhadap 

orang-orang termaksud dalam 

ayat (2) pasal ini, atau 

terhadap kedua-duanya. 

2. Suatu perbuatan yang dapat 

dihukum berdasarkan Undang-

Undang ini dilakukan oleh 

suatu badan hukum, jika 

dilakukan oleh seorang atau 

lebih yang dapat dianggap 

bertindak masing-masing atau 

bersama-sama melakukan atas 

nama badan hukum ini.  

 

Dengan Undang-Undang ini, maka 

badan hukum, perseroan, perserikatan 

yang lainnya atau yayasan dijadikan 

subjek hukum pidana 

Korporasi telah menjadi subjek 

hukum dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Di Indonesia, 

konsep ini telah digunakan dalam 

berbagai peraturan, seperti Undang-

Undang Pemberantasan Korupsi, 

Undang-Undang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan Undang-

Undang Perbankan, Undang-Undang 

Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang 

tindak pidana perdagangan orang, 

Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 

Pengertian Tindak Pidana 

Perdagangan Skema Piramida dan 

Pemasaran Berjenjang (Multi Level 

Marketing) 

Menurut Michael P. Harden yaitu:8  

“Multi level marketing is a 

method of marketing, selling 

and distributing a product or 

service, to the consumer 

                                                 
8 Michael P. Harden. The hand book 

of multi level marketing, Promotory 

Publishing Inc, Texas, 1987, hlm.13 
 



through various levels of 

managers, sponsors, and sales 

people.”  

Definisi di atas berarti: multi 

level marketing merupakan suatu 

metode pemasaran, penjualan dan 

pendistribusian suatu produk atau jasa 

kepada konsumen melalui berbagai 

macam tingkatan manajer, sponsor 

dan tenaga-tenaga penjual.  

Berdasarkan penjelasan pasal 

9 UU Perdagangan, bahwa 

perdagangan skema piramida 

memanfaatkan peluang keikutsertaan 

mitra usaha untuk memperoleh 

imbalan atau pendapatan terutama dari 

biaya partisipasi orang lain yang 

bergabung dan bukanlah murni 

pendapatan dari penjualan barang. 

Sehingga, dapat dijabarkan dan 

disimpulkan bahwa tindak pidana 

perdagangan skema piramida ini 

mempunyai unsur penipuan 

didalamnya. 

Bisnis berkedok Multi Level 

Marketing dikenal pula dalam istilah 

money game atau penggandaan uang. 

Konsep bisnis ini menggunakan 

Skema Piramida (pyramid scheme) 

yang selalu diidentikkan dengan 

sistem Multi Level Marketing.9  

Peserta dalam skema ini 

ditempatkan sedemikian rupa hingga 

terlihat seperti bentuk piramida. 

Skema Piramida adalah sistem 

investasi palsu yang membayarkan 

komisi kepada peserta lama dari dana 

peserta baru yang direkrutnya, bukan 

dari laba yang riil. Skema ini 

ditakdirkan untuk runtuh karena 

pendapatan jika ada, akan kurang 

untuk membayar keuntungan para 

pesertanya. Keilegalan skema ini 

terletak pada timbulnya kerugian 

peserta di level terbawah atas 

hilangnya sejumlah uang yang 

                                                 
9 MLM Leaders, The Secret Book Of 

MLM, Mic Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 

20. 



diinvestasikan ke dalam bisnis 

tersebut.10 

Pertanggung jawaban Korporasi 

dalam Tindak Pidana Perdagangan 

Skema Piramida 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia tidak mengenal 

korporasi sebagai salah satu subjek 

hukumnya. Oleh karena itu 

pertanggungjawaban oleh korporasi 

tidak dimungkinkan. Terlepas dari hal 

itu, penulis ingin menganalisa 

bagaimana korporasi dapat 

bertanggungjawab atas suatu tindak 

pidana melalui doktrin 

pertangggungjawaban korporasi 

sebagai pelaku langsung. Selain itu 

keterlibatannya juga akan dianalisa 

dengan menggunakan bentuk 

penyertaan hukum pidana. 

Korporasi menjadi tindak 

pidana harus dapat memenuhi unsur 

barangsiapa agar dianggap sebagai 

                                                 
10 

http://www.jurnalmedan.co.id/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=64715 

:waspadai-money-game-berkedok-

mlm&catid=57:opini&Itemid=65, diakses 

tanggal 16 Maret 2016. 

pelaku. Unsur barangsiapa dapat 

diterjemahkan melalui doktrin 

pertanggungjawaban pidana. tentu 

saja korporasi sebagai suatu fiksi 

hukum tidak dapat melakukan 

perbuatan apapun tanpa adanya 

pribadi kodrati yang bertindak untuk 

dan atas nama korporasi, maka doktrin 

vicarious liability adalah doktrin yang 

tepat untuk meminta 

pertanggungjawaban korporasi. Jika 

seorang pegawai korporasi melakukan 

tindak pidana terhadap kekayaan 

orang dan perbuatannya tersebut 

bertujuan demi memberi keuntungan 

financial atau keuntungan lainnya, 

maka korporasi dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya. Sedangkan 

jika suatu tindak pidana dilakukan 

atau diperintahkan oleh yang punya 

kuasa untuk mengendalikan korporasi, 

seperti para direksi, maka 

identification doctrine merupakan 

doktrin yang tepat, karena doktrin ini 

dapat meminta pertanggungjawaban 



korporasi jika dilakukan oleh yang 

merupakan otak dan kehendak yang 

mengarahkan dari suatu korporasi 

(directing mind) 

Dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Dagang, yang mengatur lebih 

jelas tentang pertanggungjawaban 

korporasi disebutkan: 

Pasal 45: 

Para pengurus tidak 

bertanggungjawab lebih daripada 

untuk menunaikan sebaik-baiknya 

tugas yang diberikan kepada mereka; 

mereka tidak bertanggungjawab 

secara pribadi terhadap pihak ketiga 

atas perikatan perseroan. Akan tetapi 

bila mereka melanggar suatu 

ketentuan dalam akta atau perubahan 

syarat-syaratnya yang diadakan 

kemudian, maka mereka terhadap 

pihak ketiga bertanggungjawab 

masing-masing secara tanggung 

renteng untuk keseluruhnnya untuk 

kerugian-kerugian yang diderita oleh 

pihak ketiga karenanya. 

 

Pasal 47:  

Bila nyata bagi para pengurus, bahwa 

telah diderita kerugian sebesar lima 

puluh persen dari modal perseroan, 

maka mereka berkewajiban untuk 

mengumumkannya dalam register 

yang diselenggarakan untuk itu pada 

kepaniteraan van justitie, dan 

demikian pula dalam surat kabar 

resmi. 

 Bila kerugian itu berjumlah tujuh 

puluh lima persen, maka perseroan itu 

demi hukum bubar, dan para pengurus 

bertanggungjawab terhadap pihak 

ketiga atas perjanjian-perjanjian yang 

telah mereka adakan setelah mereka 

tahu atau harus mereka tahu tentang 

kerugian itu. 

 

Berdasarkan Pasal 47 KUHD, apabila 

kerugian yang ditimbulkan korporasi 

tersebut berjumlah tujuh puluh lima 

persen, maka korporasi dapat dimintai 

pertanggungjawabannya dengan 

pembubaran (demi hukum bubar). 

Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Perdagangan Skema Piramida 

Tindak pidana perdagangan 

skema piramida ini mempunyai unsur 

penipuan didalamnya. 11Penipuan 

berasal dari kata “tipu” yang dalam 

kamus Bahasa Indonesia berarti 

kecoh, daya cara, perbuatan atau 

perkataan yang tidak jujur atau 

bohong, palsu dan sebagainya dengan 

maksud untuk menyesatkan, 

mengakali atau mencari keuntungan. 

Tindakan penipuan merupakan suatu 

tindakan yang merugikan orang lain 

sehingga termasuk ke dalam tindakan 

                                                 
11 S. Ananda,. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hlm 364. 
 



yang dapat dikenakan hukuman 

pidana.  

Andi Hamzah dalam bukunya 

yang berjudul Delik-delik Tertentu 

(Speciale Delicten) di Dalam 

K.U.H.P, memakai istilah delik untuk 

strafbaar feit dan bukan tindak 

pidana. Dalam bukunya tersebut 

dijelaskan tentang unsur-unsur tindak 

pidana penipuan sebagai berikut:12  

a. Dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain;  

b. Secara melawan hukum;  

c. Dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, 

ataupun dengan rangkaian 

perkataan bohong;  

d. Menggerakan orang lain;  

e. Untuk menyerahkan suatu 

barang kepadanya atau 

untuk memberi utang 

ataupun menghapus 

piutang.  

 

Menurut penulis, berdasarkan 

pengertian penipuan di atas 

memberikan gambaran bahwa 

tindakan penipuan memiliki beberapa 

bentuk, baik berupa perkataan bohong 

                                                 
12 Andi Hamzah, Delik-delik 

Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, .hlm 110. 

atau berupa perbuatan yang dengan 

maksud untuk mencari keuntungan 

sendiri dari orang lain. Keuntungan 

yang dimaksud baik berupa 

keuntungan materil maupun 

keuntungan yang sifatnya abstrak, 

seperti halnya dengan tindak pidana 

perdagangan skema piramida yang 

keuntungannya bukan dari 

perdagangan barang murni melainkan 

keuntungan dari suatu tindakan yang 

melawan hukum, kebohongan dan 

tipu muslihat pelaku dengan 

membujuk dan menggerakkan 

sekumpulan orang untuk 

berpartisipasi didalamnya secara terus 

menerus hingga membentuk suatu 

skema piramida yang bertujuan 

menguntungkan diri sendiri/korporasi. 

Dengan terpenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana penipuan seperti yang 

telah dijabarkan oleh Andi Hamzah 

dan K.U.H.P, tindak pidana 

perdagangan skema piramida dapat 



digolongkan dalam tindak pidana 

penipuan. 

Suprapto,dalam disertasinya 

menyatakan hukuman yang dapat 

dikenakan pada perusahaan 

(korporasi) adalah :13 

1. Penutupan seluruhnya atau 

sebagian perusahaan si 

terhukum untuk waktu 

tertentu; 

2. Pencabutan seluruh atau 

sebagian fasiliteit tertentu 

yang telah atau dapat 

diperolehnya dari pemerintah 

oleh perusahaan selama waktu 

tertentu; 

3. Penempatan perusahaan 

dibawah pengampuan selama 

waktu tertentu. 

Penulis mempunyai pemikiran 

yang sama dengan Sudarto dan 

Suprapto, korporasi yang melakukan 

tindak pidana dapat dikenakan sanksi 

                                                 
13 Ibid.,hlm. 173 

 

pidana pokok berupa pidana denda 

dan pidana tambahan berupa tindakan 

baik penutupan seluruhnya atau 

sebagian perusahaan, pencabutan 

seluruh atau sebagian fasiliteit tertentu 

maupun penempatan perusahaan 

dibawah pengampuan. Penegakan 

hukum pidana dalam menanggulangi 

praktek perdagangan skema piramida 

bertugas untuk mencegah (preventif), 

dan menentukan sanksi (represif) 

terhadap setiap pelanggaran hukum 

yang mengakibatkan kerugian 

finansial bagi para korban. Ketentuan 

tersebut ditujukan untuk mencegah 

sejak dini timbulnya praktek 

perdagangan skema piramida yang 

berpotensi menimbulkan banyak 

korban, serta memidanakan para 

pelakunya apabila prakteknya telah 

dilakukan. Dengan adanya ketentuan 

tersebut maka keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum dapat terjamin.  

 

 



PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil 

analisis diatas, dan menjawab 

rumusan permasalahan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana perdagangan 

skema piramida dapat diminta 

pertanggungjawabannya atas 

tindak pidana umum apabila 

dapat dibuktikan bahwa 

korporasi melakukan tindak 

pidana. Adanya keuntungan 

memperkaya korporasi yang 

diterima menjadi syarat agar 

korporasi tersebut dapat 

diminta pertanggungjawabann 

ya, korporasi tersebut dapat 

dianggap sebagai medepleger 

dengan melihat kesengajaan 

yang dilakukan oleh directing 

mind dalam merencanakan 

suatu kebohongan/tipu 

muslihat yang melawan 

hukum dan merugikan 

masyarakat (menghimpun 

dana partisipasi peserta,bukan 

dari penjualan barang murni)  

yang dapat dikaji dengan 

menggunakan identificaton 

doctrine.dan vicarious 

liability. Berdasarkan KUHD, 

Selain pengurus yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban 

secara tanggung renteng, 

korporasi juga dapat dimintai 

pertangggungjawabannya 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Korporasi sebagai “badan” 

yang melakukan tindak pidana 

perdagangan skema piramida 

dapat dituntut dan dipidana. 

Dengan kata lain, penuntutan 

dan pemidaan tidak hanya 

dapat dijatuhkan pada 

pengurus tetapi bisa juga pada 

“korporasinya”. Dalam hal 

pengenaan sanksi pidana, 



dengan menggunakan double 

track system, korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana 

perdagangan skema piramida 

dapat dikenakan sanksi pidana 

pokok berupa denda dan 

pidana tambahan berupa 

tindakan baik penutupan 

seluruhnya (demi hukum 

bubar) atau sebagian 

perusahaan, pencabutan 

seluruh atau sebagian fasiliteit 

tertentu maupun penempatan 

perusahaan dibawah 

pengampuan. 

Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas 

maka ada beberapa saran yang penulis 

kemukakan sebagai berikut : 

1. Tindak pidana perdagangan 

skema piramida di Indonesia 

harus segera ditanggulangi 

dengan upaya-upaya yang 

lebih konkrit. Pemerintah dan 

DPR sudah selayaknya segera 

menerbitkan Undang-Undang 

khusus sebagai upaya 

pencegahan dan 

pemberantasan praktek bisnis 

perdagangan skema piramida 

serta melakukan perubahan 

KUHP, yaitu memasukkan 

korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana sekaligus dapat 

dipertanggungjawabkan dalam 

hukum pidana umum. 

2. Pelaksanaan maupun 

pengawasan putusan pidana 

bagi korporasi perlu 

dilaksanakan dengan tegas, 

teliti dan hati-hati dengan 

tujuan sebagai efek jera, baik 

bagi korporasi yang dipidana 

(prevensi special) maupun 

bagi korporasi yang lainnya 

(prevensi general). 
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