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AJAK merupakan iuran wajib yang dikenakan

kepada rakyat, melalui legalitas formal dan dapat

dipaksakan. Dalam Undang-Undang No' 16 tahun

ioOg, dinyatakan bahwa kejahatan terhadap pajak dapat

dikenai sanksi, baik pidana maupun administrasi' Hukum

tanpa sanksi tidak berkuasa' Sanksi hukum harus dapat

dipaksakan, Namun, undang-undang mengharuskan lebih

mengedepankan sanksi administrasi dibandingkan sanksi

pidana terhadap kejahatan pajak' Hal ini sesuai dengan asas
'ultimutm 

remedium, yaitu pidana sebagai obat terakhir'

Dengan demikian, efek jera, baik bagi si pelaku maupun

calon pelaku, tidak ada' Akhirnya' tindak pidana di bidang

perpa]akan akan berlangsung terus-menerus' baik dari segi

kuantitas mauPun kualitas'

Terdapat dua identifikasi masalah dalam buku ini'

Bagaimanakahharmonisasipengaturansanksipidanabagi
p.Lt, tindak pidana perpajakan menurut Undang-undang

ferpalakan di lndonesia dikaitkan dengan ketentuan. dalam

KUH-Pidana? Bagaimanakah konsep penegakal 
l'nuT

O,Arn, bagi efektivitas sanksi pidana perpaiakan di

lndonesia?***
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selesaikan melalui cara-cara hukum administrasi' bukrn

pidana. |ustru hal ini menimbulkan ketidakha:i:1':t*l
' 

Dalam perkara administrasi' cara penyelesaian st

iak dapat diselesaikan' Namun' cara adminiY:i:i1:
nakaruntuk menyelesaikan keiahatan paiak yang din

as. Penerapan ultimun remedium dalam k"::"1"n 1:
bih dilihat pada skala prioritas yang akan dituiu' yaitu lebll

kankan pada optimalisasi penerimaan ::911.b.:Yl :17
pid"r, ,.bugrirnuna diatur dalam Pasal 448 UU Ketentuan

Tata Cara Perpaiakan (KUP)' Dalam konteks p"t:g'Yilll
dana,justruinimenimbulkanpolemik,sehinggaketidaKl
an hukum tidak hanya ditemukan dalam tataran aturan

mal, pada tataran penegakan hukum juga ditemukan ke

monisan. Sebagai langkah untuk dapat keluar dari po

;"rt, ;"t.u"ra mungkin untuk dilakukan pembaharuan nl

pai ak, demi terciptanya p erkembangan n'O'1n 
-', -L'1ff :::

akan datang, sehingga p"rsoalan penegakan hukum dapat s

,u *ungf.in aiperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman'
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Bab I

Paj ak sebagai "Itlasalah Uniyersal"

1.1. Kaitan dalam Pembangunan dan Keseiahteraan

ERSOALAN pajak dan perpajakan merupakan Iapangan hu-
kum utama, baik lapangan hukum perdata, pidana, maupun
administrasi. Persoalan pajak adalah persoalan negara;

berarti persoalan menyangkut seluruh rakyat di Indonesia.
Hukum pajak belum lama menjelma menjadi suatu cabang il-

mu pengetahuan tersendiri, yang berarti hukum paiak itu menjadi
sumber inspirasi, bersifat ilmiah maupun popularitas. Sehubung-
nn dengan perubahan struktur masyarakat hukum perpajakan In-
donesia mengalami perubahan dan disesuaikan dengan jiwa baru
atau jiwa reformasi dalam era globalisasi dunia. Hukum perpajak-
an Indonesia selain penting bagi pendidikan, perlu mendapat per-
hatian khusus para pemimpin dan politisi.

Romli Atmasasmita fdalam Brotodihardjo, 2008: 227-224)
mengemukakan pajak adalah "masalah universal"; seluruh negara

menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan bagi anggaran
pendapatan dan belanja negara. Pajak merupakan sumber keu-

angan negara sangat strategis. Tidak ada satu negara pun yang ti-
tlak memungut pajak. Romli Atmasasmita memandang pajak sa-

ngat penting di dalam negara kesejahteraan ('welfare state),yakni
sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat negara bersangkutan

Berdasarkan hal itu, pajak mempunyai beberapa fungsi:

7L
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il.;;;;'";.rpui'r'"n'uiing berubah-ubah atau me

1' Fungsi anggaran (budgetair):Pajak digunakan untuk

biayaan rutin, seperti u"r"'i it q'** :::i::':?ff 
""11jlf]ffi Hllli rt#, "raa 

n p emb ansu na n, uan g d ikelu arkan

tabun gan p.*"'int'h'lur'ni' p "n"'i*1T ii:lil::'J: |;lll[abungan Perrrtrr urLq'' 
rri tahun ke tahun

;;;ilrt;t rutin' Tabungan Pemerintah di

rus ditingkatkrn'"""' tit't't''n PembiaYaan 
pembangunan'

i"ru,"*, atharapkan dari sektor paiak

2. Fungsi'n"ngu"' (re g ulerend).: l"*"]1i:y :t::
pertumbuhan ekonomi meiarui kebiiakan paiak. Dengan run,

m e n satu r, p a; ak di gun;tan s eu asai 
:l i: ::::::l,i1ll#illl;

" "' ?1H;;i;;T;;;' D engan p ai ak' p em erintah memliki

u ntuk me ni al ankan xJii't*" u 
"'t'Yb 

*Y:1 f::fl ::?:i'"ff
;:::ffi#; in;;; ;;; iliu"darikan' H-a I i ni bi s a dilakukan

tara lain dengan me"jatur peredaran u:"U 
l-11t'arakat' 

pe

ngutan pafah penggunaan paiak efekrif dan efisien'

4. Fun gsi t"ai"'iil"i iuna"p'on' ti]-11. I:Tll*-::::
'r"*,#;:;;;;" 

;ieunut* "1r' 
membiavai semua kepe

tingan umum, r.r.rrriliniuk memuiayai pembangunan' sehir

*u iupu, *"mbuka kesemPatan keria'

Hukum paiak disebui luga hukum ntO:':,b."1.11.|

peraturan yang meliputt *"*"'"ng pemerintah untuk menga

kekayaan seseorans u"" *"nv"';tryY1,T*ll"f;X11
Iffff:i;:ffi"il1 nesara' Hukum ne3liakan bagian dari

kum Publik Yu"g '"'gf'*t -h'f*,iil::i:::::,:#: I1l::KUIIr Puu'A'-^'' ----;;dan-badan 
hukum berkewaiiban me

dan orang-orang atau

;;;iaf; Mene'laah keadaan dalam masvarakat vang dapat

bungkan dengan pengenaan paiah merumuskannya dalam

turan hukum d"n me'iaf irkan peraturan hukum itu,-u,r,,,.,

'"'"irlil;;;;;; ;rat hubung"nnva den gan kehidupan

syarakat,terutamauiaanguef 
iaur3lli'"1"Ti;,3t*Ifi ::;

HrnuontsnstSeuKst PTDANA DALAM UU PERpAJAmN Dt lNDoNEstA

pNhahan peraturan pajaknya. Cara pengaturan pajak harus dise-

$rlkan dengan kebutuhan masyarakat.

Delam negara yang menganut sistem mekanisme pasar -
Efmasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia-, pajak

fdelah lnstrumen pemerintah sangat vital dan strategis. Dengan

UrnB paJak, pemerintah 'dapat melaksanakan pembangunan,

menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian ma-

iyarskat dan negara.

Aclam Smith [dalam lrawan, 2002:70-15) mengemukakan 4

pflnrlp pokok yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak,

|llttt keadilan (equity), yuridis (certainty), ekonomis, dan efisiensi
(eonvenience of payment). Pengenaan pajak jangan sampai mema-

tlkan atau memberatkan dunia usaha, justru makin memotivasi
bcrkembangnya ekonomi suatu negara.

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar dalam APBN

fAnggaran Pendapatan Belanja Negara), yang perlu peningkatan.

Tctapt dalam kenyataannya, terjadi kebocoran-kebocoran yang di-
lakukan wajib pajak (WP), aparat pajak, maupun pihak ketiga, se-

hlngga optimalisasi penerimaan tidak bisa tercapai.

Untuk menimbulkan unsur iera pada pelaku, ketentuan pida-
lrn dalam UU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU

No. 15/2000 jo. UU No. 6/1983), UU tentang Pemberantasan Tin-
tlak Pidana Korupsi (UU No. 20/2000), dan Kitab Undang-undang

llukum Pidana (KUHP), perlu diberlakukan selektif.

Dalam praktek, ketentuan-ketentuan itu tidak digunakan se-
('Era optimal oleh aparat penegak hukum. UU tentang Tindak Pida-

na Korupsi lebih mendominasi, sehingga ketentuan pidana dalam
tltl No. 16/2000 tidak pernah dipakai. Berdasar azas lex specialist

derogat legi generalrs, maka ketentuan pidana dalam UU No.

16 12000 harus diberlakukan.
Sejak reformasi bergulir, perpajakan banyak disoroti berkait-

un dengan perlindungan hukum, yaitu bidang Hukum Perpajakan.

t2 L3
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Sebabnya, sektor paiak elemen penting dan dominan dalam r

nyokong pendanaan penvelenggaY: p:*"-:l:iif'-* :tT
il;t'Jril;i: gttitt"nti dan keuerlanssunsan nesara ti

te rl ep as d ari p e ran s e rta rakvat 
T-u1ultr1 

k"*illY: ::]::,:::
;;ffi;;;;t*' dungan wP hal penting untuk dipr

kan. Tuntutan agar rakyat sadar dan peduli paia\ harus

bangi perlakuan adil p"ny"l""ggu'a administrasi perpaiakan' I

lindungan terhadap r'J-iuft wp au" hak-hak fiskus agar ada

setaraan keadilan harus diwuiudkan bersama'

Terdapat berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan

gakan hukum. Pelanggaran perpaiakan yang berdimensi pt

i n f , a rr, r, b ia s anya d iawali- kes at air ai a. a31i :::"::'i|:t::
.;#;;;;;;fi,r^r'uu'n birokrat pafak' Kesalahan itu di anta

nya ketentuan peraturan perundans'un3"nq1:^lil'*1.,iil

pengawas, atau aparat penegak hukuT. dan anggota

i".t-"it, serta dinamika budaya hukum di masyarakat'

Faktor-faktor tersebut tantangan tersendiri dalam menyuK

seskan perlindungan hukum sebagai wuiu] rcaaif.l dan keseim

Or"grn t"frgaimana diamanatkan hukum itu sendiri'

Terkait banyaknya pelanggaran adiminstrartif' seiak 2002

rektorat ]enderal (Ditjen) Paiak telah meluncurkan program pe

b ah an (ch an g e p * S * *i atau r efo rm"] "l 
*t"'i1t:'i::::1:

yang biasa disebut modernisasi' ]iwa dari program motr(

ini 
"a"Uf, 

pelaksanaan good governance' yaitu 
':":tT::

administra;i perpaiakan t'u"'p"tun dan akuntabel' memantaa

kan sistem informasi ittnoroei'"ndal dan terkini' 
:t1i::-s1',,1T:

tempuh adalah pemberian "f,"lay"nan prima" sekaligus "

wasan intensif' kePada Para WP'

Konsepmodernisasiinisuatuterobosanyangakanme
wa perubahan mendasar dan revolttsioner. ti::1111311 i
Untuk mewuiudkannya, program reformasi administrasi pt

iakan perlu dirancang a"n aiUrc"nakan secara menyeluruh

HANMoNISASI SANKSI PIDANA DALAM UU PERPAJAmN DI INDoNESIA

Iamprahcnslf. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bi-
ClRl rtruktur organisasi, business process dan teknologi informasi
lln komunlkasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksa-

fi)an good governance.

KcblJakan perpajakan di Indonesia mesti dilakukan secara

hrtl,hett. Kebijakan berapapun kadarnya tetap menjadi disinsentif
bngl perkembangan dunia usaha. Kebijakan perpajakan sulit
Ftnggullrkan pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur
Cln rodlstribusi pendapatan. Apalagi penerimaan negara dari sek-

tsf pn;at< menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan peme-

Flnteh. Apa pun sistem paiak yang dilaksanakan, ukuran keberha-

lllntr hcrpulang pada jumlah setoran pajak pada kas negara; apa-

kEh darl voluntary compliance WP ataupun dari tindakan aktif pe-

hrglhan pajak [Harah ap, 200 4: 43).

Strategi peningkatan penerimaan pajak pemerintah, selain
penambahan jumlah WP, menyederhanakan sistem pajak melalui

Frk6t l.ru Perpajakan, reformasi perpajakan tahun 2005 yang ber-
krltun dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 300/0, peningkat-

nn penghasilan tidak kena pajak pada Peraturan Menteri (Per-

lnon) Keuangan No. 564/Z004,juga tidak melupakan program pe-

nlttgkatan pencairan tunggakan pajak, antara lain melalui perbaik-
ltt frekuensi dan mutu penagihan pajak Untuk kepatuhan WP,

l)lrlen Pajak mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa

WP yang bandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajib-
tnnya membayar pajak.

Hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang di-
lakukan WP berbentuk badan hukum (rechtpersoon, legal per-

tuon), dan orang pribadi (naturalijk persoon) dalam rangka mele-

;taskan kewajibannya membayar pajak Akibat perbuatan WP ini,
pemerintah dirugikan miliaran rupiah.

Persoalan kebocoran pajak, baik oleh fiskus pajak maupun di-
tlttkung oleh WP, masih tetap teriadi. Apakah hal ini sebagai dam-

14 15
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pak lemahnya penegakan hukuin atau perpaiakan hanya dimasuk'

kan ke dalam putu,gg"u" yang sifatnya biasa' Kita lihat saia ka-

sus-kasus perpaiakan y"ng'"f*u ini terjadi' hanya dilihat seba'

gai kasus Yang sifatnYa biasa'

Misalnya, kasus Pajak Asian Agri Group tyG) OY,11Y.

"ili*;;;';tr. 
,"r"'" kasus ini' Mahkamah Agung (MA) men's

---- -l^*l^ lrr

hukum perusahaan r.urup" sawit AAG 
-untuk ^"Tuil1,f:li

negara Rp2,5 triliun. MA iuga menghukum ttt:l-L1'-,Old:::
;*r;;Jr;;;;' Asian Agri, suwir Laut' *":":IY:',i
ini termasuk perkara p""gg"l"p"n paiak yang. d:I"":lii
,orporor, tiaiitity (pertanggungjawaban kol"-tt1if:
liability (perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan p

karyawannYaJ.

Persoalan paling mendasar dalam penegakan hukum

perpaiakan, ketika sanksi pidana p"''k :illl-U'i::i:Yl"it;ffi;;;;;;'il;i'"""uu' menimburkan keresahan di

langan pelaku bisnis' Persoalan naiar< !r{<um P:|L"J"1a::
an dari hukum administrasi negara, seiatinya diselesaikan me

cara-cara hukum administrasi, bukan hukum pidana'

Pendekatan cara pidana akan menimbulkan keresahan s

Namun keresahan meniadi sedikit terhibur ketika I ttiea]

ahli memberikan pendapatnya dalam sidang laniutan au8ll

penggelapan paiat orei pt' aec senilai Y i?l-ll';l??.'l)l
di PN |akarta Pusat lseputar Indonesia' 23 Maret 2011; St

Pembaruan,23 Maret ioirl' Ketiga saksi ahli adalah M' Yahya

rahap [Ahli Pidana), Philipus M' Hadion [Ahli Tata Negara dan

ministrasi Negara), dan Sunarto (Ahli Paiak)'

Berikut keterangan dari masing-masing ahli hukum:

1. Yahya Harahap berpendapat' konsep dan asas yarg-

rapkan dalam hukum pai ai tnaot'"ti"' Utt:l"l"l,11:U:::]l
,iffi;t ;;;;;.,nu"'iluan (sPrJ vang diatur daram Pasar 8

Pasal 12 UU No. 6lLg83 sebagaimana diubah dengan UU I
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2A12007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, se-

balknya diselesaikan secara administrasi bermuara ke Pengadilan
Pelnk.

2. Philipus menekankan, tindakan mengimplikasikan sanksi
plclana bersifat ultimum remedium. Tujuan pajak bukan untuk
monghukum dan membert nestapa kepada pelaku, tetapi menga-
hhlrl pelanggaran dan memulihkan keadaan.

3. Sunarto menekankan pada kewenangan Direktur Ienderal
Frfnk yang bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
?ambahan berkali-kali. Penerbitan bisa dilakukan sebagai upaya
pancgakan hukum paiak sesuai undang-undang pajak.

Pendapat ketiga pakar hukum itu menarik untuk dikaji dan
tllpnhami secara baik oleh semua aparat penegak hukum, teruta-
m[ aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim. Kesamaan visi
momandang pajak tidak boleh dipidana karena bagian dari hukum
Admlnistrasi, harus menjadi perhatian bersama. Hukum paiak se-

bagal bagian hukum tatausaha negara bersumber pada peristiwa
pordata, apabila dilanggar dapat diancam pelanggaran pidana. Hu-
kttrn pajak memuat unsur-unsur; hukum tatanegara dan hukum
tntousaha negar4 hukum perdata, dan hukum pidana. Menyama-
ken persepsi demikian tidak mudah. Diperlukan satu koordinasl
kuat. Presiden selaku pimpinan eksekutif sebaiknya memimpin
proses koordinasi demikian fRitonga, 2007 : 19).

Membicarakan paja[ bukanlah hanya milik Dirjen Pajak Ke-

m0nterian Keuangan, tetapi milik seluruh komponen bangsa. Se-

Ittruh pemangku kepentingan (stakeholders) pajak harus melihat
ke arah tujuan sama, pajak dimaksudkan untuk membangun bang-
re, Dltjen Pajak hanyalah instansi bertugas mengadministrasikan

fumlah pemungutan pajak serta mengawasi pelaksanaan UU Per-
palukan. Ditjen Paiak Kementerian Keuangan harus didukung se-

Ittruh lnstansi, pemerintah maupun swasta.
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dalam APBN dibandingkan sumber penerimaan negara dari s

Pendapat ketiga ahli ternyata kecenderungannya lebih

lih proses hukum administrasi ketimbang proses hukum

tni tisa dipahami karena hukum paiak merupakan hukum ad

nistrasi yang memiliki ialur hukum adminisffasi apabila terc

sengketa antara WP dengan petugas paiak [fiskus)' Bahkan

sisi penerimaan negara, sangat ielas terlihat penerimaan 1

amat mendominasi sumber penerimaan negara yang ditam

ber migas (minYak dan gas bumi)'

Dengan kenaikan sumber penerimaan paiak yang setiap

hun muningkat, diperlukan berbagai macam kebiiakan untuk

realisasikan penerimaan pajak' Salah satu proses penegakan

kum di bidang perpajakan iuga menjadi perhatian serius yang

lu dikaii, agar tujuan penerimaan paiak tidak terkendala pel

naannya. Proses penegakan hukum palak patut dipahami

pihak termasuk para penegak hukum agar tidak menjadi

produktil khususnya dalam menuniang penerimaan paiak

kepentingan negara dan kepentingan masyarakat'

Beraniak dari kasus itu, seolah-olah persoalan pe

aclalah persoalan hukum administrasi yang bisa selesai de

hukum administrasi negara. Hal ini tidak akan menghila

efek jera terhadap pelaku tindak pidana perpaiakan' Kita

mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum' tsef

pula dalam perpajakan. UU KUP menyatakan pengenaan sanksi

d"n, upuy" terakhir meningkatkan kepatuhan WP' Peme;

masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi

na dalam pajak; bagi WP yang baru pertama kali melanggar

tuan Pasal 38 UU KUP, tidak dikenai sanksi pidana' tetapi t

sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tid

menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tid

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan
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tlCEk bonar sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan
ntlare,

llukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran
Cfn tlndak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajak-
th tlndak pelanggaran disebut kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai,
Cldek hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak, se-
hlngga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Tlnduk kejahatan adalah tindakan secara sengaja tidak mengin-
dfhkon kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian
plda pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
tltrdak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah
fangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. |angka wakru ini di-
hltung sejak saat terutangnya paiak, berakhirnya masa pajak, ber-
fkhlrnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak ber-
ltflgkutan. Penetapan jangka waktu 10 tahun ini disesuaikan de-
Rgen daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang
dlfedlkan dasar penghitungan jumlah pajak terutang, yaitu selama
l0 tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan sanksi pida-
na dlatur dalam Bab VIII UU KUp sebagai hukum pajak formal. Da-
larn UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sank-
rl pldana biasanya disertai sanksi administrasi berupa denda, wa-
leupun tidak selalu ada.

Berangkat dari Iatar belakang tersebu! fokus persoalan yang
eoha akan dijawab dalam buku ini: Bagaimanakah pengaturan
tnnksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan dalam sistem
Itukum positif di Indonesia; Bagaimanakah harmonisasi sanksi pi-
rlnna bagi pelaku tindak pidana perpajakan yang tertuang di da-
lnm Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan KUHp; serta
bngaimanakah menentukan langkah harmonisasi hukum terhadap
ot'ektivitas sanksi pidana bagi pelaku pidana perpajakan"
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1.2. Penerapan dalam Konsep Negara Hukum

Koqsep negara hukum sangat populer dalam perkembi

nugr.r-rr"irra modern. Dalam seiarah dikenal dua konsep

saigat be-rpengaruh berkenaan dengan negara hukum'

rech*taat danthe rule of law'

Dalamkonstitusi,kitamengenalistilah"Rechtstaat"(
hukum) sebagai identitas khas dari sistem hukum Eropa Kon

nental. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa

tinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant' Paul

band, fulius Stahl, dan Fichte dengan istilah Jerman' "rechtsstoat"'

Meminiam istilah Notohamiioyo, "Negara hukum adalah

gara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum'

pada seorang Penguasa absolut"'

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermak

na tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus

beda; sangat bergantung pada ideologi dan sistem politik

negara. Tahir Azhary [2003: 83'BS)' dalam.penelitiannya

paia kesimpulan; istilah negara hukum adalah suatu genus

yang terdiriatas lima konsep, yaitu konsep negara hukum

rut Al-Quran dan Sunnah yang diistilahkannya nomokrasi

negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang di

reihtstaat,konsep rule of law, konsep sociallist legality, dan

sep negara hukum Pancasila'

tamanaha [2006: 91'101J mengemukakan dua versi nega

hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi slbla

sep rule by law,yaitu hukum dimaknai sebagai in11m11tt

un p"."rintah, berkembang dalam bentuk formal'*:111-'-Tl

konsep hukum diartikan sebagai norma umum' ielas'

yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk:

1. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan

dan pasti. Perkembangan terakhir, democracy and legality' yai

kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum'
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2, Vcrsi substantif, konsep negara hukum berkembang dari
lnltvldual rtghts; privacy dan otonomi individu serta kontrak se-
brgnl landasan paling poko( berkembang pada prinsip hak-hak
Itar kcbebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man), ber-
kembang menjadi konsep social welfare mengandung prinsip sub-
rtantt[, persamaan, kesejahteraan, dan kelangsungan komunitas.

3. Konsepsi substantii dari negara hukum bergerak lebih da-
ilpnda itu, dengan tetap mengakui atribut formal itu. Konsepsi ini
brrgcrak lebih jauh daripada itu. Hak-hak dasar atau derivasinya
Ftenladi dasar konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut
dlladlkan fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan
Hntnra hukum yang baik -memenuhi hak-hak dasar tersebut-
dan hukum yang buruk 

-mengabaikan hak-hak dasar. Konsep
formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan
bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substantif juga termasuk

Fcrsyaratan tentang isi dari norma hukum.
Ide negara hukum dikembangkan para filsuf sejak zaman yu-

nanl Kuno. Sejak itu, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa
barkembang sesuai perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidup-
En masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-
prlnsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi in-
rplrasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah ma-
ralah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia
(ilAM).

Suatu negara hukum menuntut pengakuan normatif dan em-
plrlk terhadap prinsip supremasi hokum; semua masalah disele-
rnlkan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. pengakuan nor-
mntif supremasi hukum, terwujud dalam pembentukan norma hu-
kum secara hierarkis berpuncak pada supremasi konstitusi. Seca-

rn empiris, terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyara-
knt yang mendasarkan diri pada aturan hukum"
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UUD 1945 setelah perubalian' menegaskan Indonesia a

n"gum hukum. Semula 
jstilah negara ntr*T l:Y:":':,:"}

ilru;;;.iluo-isai vans menesaskan-Negara Indonesia h

sarkan hukum lrech*taa:*), tid;k berdasarkan atas keku

belaka lmachtsta at)' Persoalannya' apakah maksud rechtstaat

lam konsepsi UUD rsas a"n bagaimanat*lt"i",T-ti:lY?,,i:

kehidupan negara. Dalam kaiian singkat ini' hendak diuraikan

cara ringkas konsep '"g"" 
hut<t'm Indonesia f:i::Y::T

dengan konsep rechtstiatataupun rule oflaw serta perker

an pemahaman dan konsepnya Pada tinekat t::]:i:,}t::
ililil i"r"i*un p"tunaung-undangan dan hukum

praktik (Iaw in action)'

Dalam negara hukum terkandung konsep negara keseiah

an (welfare state).Bagi negara keseiahteraan' konsep modernit

dimaknai sebagai t."i'*pi'"n negara dalam *"*11ilY,T
syarakatnya, Peran aan t"ngu"g fawaU negara meniadi begitu be

sar terhadap warga '"g"'"iyu' 
Negara akan O-::tY'-::t,:::

sisikan diri sebagai 
,.teman,, bagi warga negaranya. Kata 

,,teman

meruiuk pada kesiapan memberikan b1tu1 i::1"*" 
negara

,Vu **g"l"mi kesulitan dan membutuhkan bantuan'

Birokrat *"rup"k"' alat dan garda depan negara yang lan

sung melayani warga negara' Birokrat diharuskan bersikap

dengan tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial

negara sebagai dasar pertimbangan pemberian pelayanan'

Penganut negara kesejahteraan percaya iika negara mem

rikan banyak bagi warganya' akan teriadi O*tlllT:t-T^"i::
kekerasan, maupun "i"rt 

ir*" masyarakat yang merasa dipi

;r-*; *".rm distribusi keuntungan negara tidak beria

secara baik.
Masalah-masalah dalam sistem negara keseiahteraan adala
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L Tax begitu tinggi; Negara kesejahteraan menyediakan ber-
bagul layanan gratis kepada masyarakatnya, namun negara mene-
tnpken angka pajak sangat tinggi [di Swedia 25 persen).

2. Tingkat pengawasan yang tinggi oleh negara (surveillan-
ca); Negara bertanggung jawab pada apa yang dilakukan warga
negaranya, sehingga negara akan menyalahkan sikap warga ne-

EEra atas suatu tindakan berseberangan dengan aturan negara.
3. Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik de-

ngen keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang
lntllvidu. Ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan, maka
tlngkat keselamatan akan semakin rendah,

Konsep negara kesejahteraan termaktub dalam amandemen
Ut,D 1945 RL Dalam kenyataannya, belum sepenuhnya diaplikasi-
ItEn di Indonesia.

Satu kunci keuntungan dari sistem negara kesejahteraan ada-

lah tidak ada satu pun warga negara yang menderita atau dibiar-
kan menderita, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Syarat-syarat w elfare state adalah:
1. Sistem perpajakan yang baik.
2. Kalau banyak UKM, tingkat kesejahteraan semakin kecil.
3. Adanya social trustyangbesar.
4. Perlu adanya serikat pekerja yang kuat.
5. Penduduknyaharus homogen.
6. Adanya institusi sosial yang kuat.
Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas tinggi,

tprscbar ke seluruh pulau di Indonesia. Tingkat heterogenitas ini
tnenJadi penghalang terlaksananya konsep welfare-state sebagai

lendasan negara Indonesia. Tidak berjalannya konsep welfare-sta-
ta tll Indonesia, juga diakibatkan oleh orientasi ideologi dan ke-
cenderungan pendidikan yang dimiliki elite ekonom dan pengam-

bll kebijakan Indonesia. Mereka disekolahkan di negara-negara
yHng menganut sistem perekonomian neo liberal melalui program
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beasiswa. Konsep negara dan'perekonomian Indonesia pun

l"runu disesuaikan d"ng"n perspektif ideologi dan keilmuan

elite kebiiakan dan ekonom'

Di Indonesia, warga yang Secara ekonomi terpinggirkan

miskin, hanya akan menladi warga negara U"l* j*;,lY
ffi ; ffi; inetn *u'aaRatkal pelavanan b-e:Y":'::^:"1

;;;;;o"t r*.r., seiaiar, maka konseo 
-n:::::::- :;::"Jffid ;;;r"rt tit' i*ergunakan untuk mengangkat hak

kesetaraannya. Sang patron adalah orang-orang yang

hierarki atas dalam sffuktur sosial masyarakat

Di Indonesia, pemungutan paiak memiliki falsafah be

kan Pancasila dan UUD 1t45' Pasal 23-A UUD 1-945 hasila

men ke-41 "Paiak dan pungutan lain yang bersifat memaksa un

k"p"rluun negara diatur alngan undang'undang"' Paiak harus

atur dengan undang-und"ni *"nt"'yinkal t*g::iLli'.':
tentukan bersama-samt '"iy"t 

melalui wakil-wakilnya di DP

termasukpenentuanbesarnyatarifpaiak' - . n ---^-:!^ r,
Reformasi berkelaniutan dilandasi falsafah Pancasila

UUD 1945, tertuang ketentuan menluniung tinggi hak warga :

ra dan menempatkan kewaiiban perpaiakan sebagai kewaii

kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat

lam pembiayaan negara dan pembangunan nasional'

Beberapa pendapat memberikan pengertian tentang paiak;

P.J.A. endriani [dalam Brotodihardio' 2008: 2): Paiak a

iuran pada negara [yang dapat dipaksakan)' terutang oleh

wafib membayarnya menurut peraturan'peraturan' dengan t

,n",aup"t prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjub

;;;"& un,ut membiayai pengeluaran umum berhubung

iugu, nugrra untuk menyelenggarlkan T.tt1t1t":1L. 
^"""1;;;;t i**t""" (aaram Brotodihardio' 2008: 6):

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan unda

dang [yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat iasa-j

24
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Clmbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

dlgrrnakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2009 tentang Perubahan

l(otlgu Atas UU No. 5/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Ca-

fe Porpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
tertttang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
bcrdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
Itcara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi se-

blrnr-besarnya kemakmuran rakyat
Kesimpulan dari beberapa pengertian tersebu! ciri-ciri yang

ftelckat pada pengertian pajak adalah:

1, Dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya;

Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kon-
tra-prestasi individual;
Dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah;

Dlperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, diper-
gunakan untuk membiayai public saving.

Berkenaan adanya peraturan perundang-undangan serta
m€Rurut Mochtar Kusumaatmadja (L976: 8-9), usaha pembaha-

fuen hukum sebaiknya dimulai dari konsepsi hukum merupakan

nrana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi
alrt untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social
tfrfllneering), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi
hengarahkan masyarakat kepada keadaan harmonis dalam mem-
parhalki kehidupannya.

Soenaryati Hartono (1999: 9) berpendapa! makna pemba-

ngunan hukum akan meliputi hal menyempurnakan (membuat se-
tuatu lebih baik); mengubah agar menjadi Iebih baik; mengadakan
tptuntu yang sebelumnya belum ada, atau meniadakan sesuatu

25
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yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan

dak cocok dengan sistem baru.

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Soenaryati

tono dikaitkan dengan masalah paja( yang perlu diperbaha

selain peraturan yang mendasarinya, pola pikir
(pelaku kewajiban) harus diubah meniadi berpandangan jauh

depan (futuristik). Para penegak hukumnya perlu lebih mam

menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat melalui putusan-

tusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada para

berperkara. Produk hukum harus memberikan kepastian,

an, dan perlindungan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut sekarang adalah Si

tem .SelfAssessment, WP diberi kepercayaan menghitung,

perhitungkan, dan menentukan kewajiban perpajakannya. Fi

sebagai pihak mengawasi sebagaimana diatur UU Perpajakan:

1. UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU

t6/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. UtJ No. 7/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU N

3 6 / Z0 0B tentang Paiak Penghasilan.

3. UU No. 8/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU

42/2010 tentang Paiak Pertambahan Nilai dan Pajak

Barang Mewah.

Lahirnya peraturan perundang-undangan itu, sistem pe

ngutan paiak berubah dari Official Asessment System meniadi

Asessment Sysrem. Melalui System Self Asessment, WP diberikan

percayaan menghitung sendiri jumlah pajak yang harus di

nya, sedangkan fiskus dituntut dapat memberikan pelayanan

pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan WP

Terdapat pula sistem pemungutan paiak Tax With

yaitu sistem pemungutan pajak oleh pihak lain. Sistem ini m

ri wewenang kepada pihak ketiga, bukan oleh fiskus dan

oleh WP yang bersangkutan untuk menentukan besarnya paj

HARMoNtsAstSANKst ptDANA DATAM UU pERpAJAffiN 
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ts.tt,ng oleh Wp. pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan
Flrnl 26, paiak atas bunga deposito, menggunakan sistem ini.

Agar pemungutan pajak berhasil baik sehingga tercafai kea_
dllan, beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran negara
tflFtlrungut pajak, yaitu fstuart dan Adriani ,2002: 1O):l. Teori Asuransi: Nrigara dalam melaksanakan tugasnya
moRcakup tugas melindungi jiwa raga dan harta benda p"".ruo-
rtngan. Negara disamakan dengan perusahaan asuransi: untuk
lilendapat perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai
Froml.

2. Teori Kepentingan: pembayaran pajak mempunyai hu-
bungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerja_
rn negara' Makin banyak individu menikmati jasa dari pekerlaan
pomerintah, makin besar pula pajaknya.

3. Teori Gaya pikul {dipelopori Siningje Damste): pemungut_
tn paJak harus sesuai kekuatan membayar wn [individu). seriua
;t€lnk harus sesuai daya pikul wp dengan memperhatikan besarptnghasilan dan kekayaan serta pengeluaran belanja Wp.

4. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pa_
da hubungan ra\yat 

-dengan 
n.gri"nyr. Sebagai warga negarayang berbakti, rakyat harus seraru menyadari bahwa p",,u*i*

pefak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli: Menyelenggarakan kepentingan ma_

rynrakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemung,i,", pr-
fak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentinga-n n"gr.",
Itrclainkan kepentingan masyarakat yang melipuii kedrianya.

Tidak mudah membebankan pajak pada masyarakat. Bila ter-
lnlu tinggi, masyarakat akan enggan'membayar pajak. Bila terlalu
rondah, pembangunan tidak akan berjalan karena dana kurang.
Agnr tidak menimbulkan berbagai ,rrrl"h, pemungutan pajak ha-
nts memenuhi persyaratan [Mardiasmo, 200L: 3_5):
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1. Pemungutan pajak harus adil' Seperti halnya produk

kum, pajak mempunyai tuiuan untuk menciptakan keadilan dz

hal pernungutan paiak' Adil dalam perundang-undangan mau

adil dalam pelaksanaannya' Contohnya' dengan mengatur hak

kewajiban WP, paiak diberlakukan bagi setiap warga negara

memenuhi syarat sebagai WP, dan sanksi atas pelanggaran

diberlakukan secara umum sesuai berat ringannya pelanggaran'

2. Pengaturan paiak harus berdasarkan UU' Sesuai Pasal

UUD 1945: "Paiak dan pungutan yang bersifat untuk

negara diatur dengan undang'undang"' Beberapa hal yang pe

diferhatikan dalam penyusunan UU tentang paiak' yaitu

ngu,"n pajak dilakukan negara berdasarkan-" ": 
n::',t 

1]
;:;;;Jr;;ya;"jaminan trutum bagi para wP untuk tidak diperl

kukan secara umum; iaminan hukum teriaganya kerahasiaan

pungutan paiak tidak mengganggu perekonomlan'

3. Pemungutan paiak harus diusahakan agar tidak

ganggu kondisi perekonomian, kegiatan produksi' perdaga

,nurpm iasa. Pemungutan palak jangan merugikan kepent

masyarakat dan menghambat laiunya usaha masyarakat

pajak, terutama masyarakatkecil dan menengah; 
rtrl

4. Pemungutan pajak harus efisien' Biaya yang dikelua

dalam pemungutan pajak harus diperhitungkan' |angan sa

pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan

jak. Sistem pemungutan paiak harus sederhana dan mudah di

,rn"krn, sehingga WP tidak akan mengalami kesulitan da

pembayaran paiak dari segi penghitungan maupun waktu;

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana' Sistem

HlRvtot,ttslst Saruxsl PIDANA DALAM UU PERPAIAKAN Dl lNDoNEslA

hana akan memudahkan WP menghitung beban pajak yang ha

dibiayai. Sebaliknya, jika sistem pemungutan paiak rumit'

akan semakin enggan membayar pajak'
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Menurut Adam Smith, dalam bukunya "Wealth of Nation!,,
Cfnlen afaran yang terkenal"The Four Maxims", asas pemungut-
an pafak adalah (dalam Brotodihardjo, 2008: ZT -29):

l, Asas Equality (keseimbangan dengan kemampuan atau
alnt ltcadilan). Pemungutan pajak yang dilakukan negara harus
aptuul kemampuan dan pe-nghasilan Wp. Negara tidak boleh ber-
tlndak dlskriminatif terhadap WP.

2. Asas CertainLy (kepastian hukumJ. Semua pungutan paiak
hlrus berdasarkan UU dan bagi pelanggar akan disanksi hukum.

ll. Asas Convinience of Payment fpemungutan pajak tepat
lVaktu atau asas kesenangan). Pajak harus dipungut pada saat te-
pat ltagi WP fsaat yang paling baik), misalnya pada saat Wp baru
mpRerlma penghasilannya.

4. Asas Effecienry (efesien atau asas ekonomisJ. Biaya pemu-
ngutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai lebih
barnr daripada hasil pemungutan pajak.

Pengertian tindak pidana dalam KUHp dikenal dengan istilah
Itrotbaar feif dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana se-
flng dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang meru-
muskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa

;tklnna atau perbuatan pidana atau tindak pidana, Tindak pidana
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum
pldana dan pelaku dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Para sarjana memberikan istilah beraneka ragam ihwal pe-
nflortian tindak pidana.

Moeljatno (1993: 54J: perbuatan pidana adalah perbuatan
ysng dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi)

;tlrlana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar Iarangan itu.
Andi Hamzah (1991: 66)z stafbaarfeit adalah kelakuan yang

dlnncam pidana bersifat melawan hukum, berhubungan dengan
kesalahan dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.
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C.S.T Kansil (1989: 284): delik adalah perbuatan melang

undang'undang dan oleh karena itu bertentangan dengan unda

,rnaarrg yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang dapat

dana.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Nasional Departemen

hakiman memakai istilah tindak pidana, dengan alasan [Sastra

diaja,1996:lLL):

pertanggungjawabkan.

Witlono Projodikoro [1989: 55): tindak pidana berarti

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana'

ku dapat dikatakan merupakan subjektindak pidana'

1. Ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua pera

perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana'

2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh

penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana'

3. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu

mengikuti istilah perbuatan pidana, tidak mampu mengatasi t

menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak

Seialan dengan perkembangan lahirnya perundang-un

hukum pidana di luar KUH'Pidana, pembentuk undang-

banyakmemilihistilahtindakpidanaseakan.akanistilahres
seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan unda

undang narkotika'

Jelaslah suatu perbuatan disebut suatu tindak pidana

perbuatan itu sesuai yang dilukiskan dalam undang-undang

sangkutan. Segi materiilnya, perbuatan itu haruslah betul'betul

rasakan masyarakat sebagai suatu perbuatan tidak patut

kan. Disimpulkan, suatu tindak pidana selain perbuatan itu

rang dan diancam undang-undang, perbuatan itu menurut

an mrryarakat sangatlah tindak pidana patut atau tercela'

Tindak pidana perpaiakan adalah suatu perbuatan mela

peraturan perundang-undangan paiak, yang menimbulkan

30

HARMoNtsAst SANKST ptDANA DATAM UU pERPA,A(AN Dt lNDoNEstA

ln kcuangan negara, pelakunya diancam pidana. pajak bersifat
Flemaksa berdasarkan undang-undang. Apabila tidak dipatuhi/
dllanggar, akan menimbulkan hukuman/sanksi bagi pelakunya.

Konsekuensi sistem self assessment memberikan tanggung ja_

Wah besar pada WP untuk melakukan kepatuhannya secara suka-
;akr (voluntary complian ce\.

Potensi pelanggaran dari kepatuhan sukarela:
1. Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu suatu skema

tfansaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak de-
hfan memanfaatkan kelemahan-kelemahan {loophole) ketentuan
ptrpajakan (pemanfaatkan celah hukum). Ciriny4 berupaya me-
hlnlmalkan beban pajak dengan cara tidak secara jelas melanggar
kctentuan perpajakan; cenderung menafsirkan ketentuan pajak ti-
dal< sesuai maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

2. Penggelapan pajak (tax evasion), yaitu upaya penyelun-
dupan pajak. Suatu skema memperkecil pajak terutang dengan ca-
fa melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Misalnya, tidak mela-
porkan sebagian penjualan; memperbesar biaya dengan cara fik-
tlt] memungut pajak tetapi tidak menyetor,

Dirjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia, dalam me-
lEksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi besar, yaitu pelayan-
tn dan penegakan hukum. Contoh pelayanan, pendaftaran Npwp,
;tongukuhan PKP, dan sosialisasi perpajakan.

Penegakan hukum bagi pelanggar hukum pajalq yakni;
t. Penegakan hukum ringan (soft law enforcement), dikena-

ken terhadap pelanggaran bersifat administrasi, yaitu berupa den-
tla dan/atau bunga fsanksi administrasi umum), Misalnya, telat la-
por SPT tahunan orang pribadi dikenakan denda Rp100.000,00-

2. Penegakan hukum berat (hard law enforcement), dikena-
ken terhadap tindak pidana perpajakan. Sanksi yang dikenakan
atlolah sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana.
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Sumber hukum tindak pidana fiskal (vindbronnen) terd

dalam berbagai undang-undang, yaitu UU Pajak serta KUHP'

semua tindak pidana dalam bidang perpaiakan diatur dalam

Paiak. Ada juga tindak pidana yang dilakukan dalam bidang

pajakan diancam dengan pidana dalam KUHP'

Prof. Dr. Mr. |. Van der Poel (Direktur Paiak Keraiaan Bela

dan Direktur merangkap Guru Besar Akademi Pajak Rotterdam

mengatakan hukum pidana paiak sebanyak mungkin harus

hukum pidana umum. Tetap ada ketinggalan perbedaan khus

karena hukum pajak sangat membutuhkan detail-detailnya' M

kipun dasar pikirannya sama, seiarah pertumbuhannya agak

nyimpang. Sebelum setengah abad lalu, pelanggaran-pelangg

pajak terlalu dianggap simplistis [remeh) dan terlalu formal'

iangkan teori dan filsafat terbaru mengenai hal itu tidak

membedakan antara "pencurian" terhadap negara dan pencu

terhadap individu (Brotodihardj o, 2008: 25'27)'

Pelanggaran sering dipadankan dengan keiahatan ringan'

caman pidana bagi pelaku pelanggaran lebih ringan daripada

Iaku kejahatan. Ancaman terhadap WP yang melanggar

perpafakan adalah pidana kurungan selamalamanya satu

atau denda dua kali iumlah paiakyangterhutang'

Dalam UU No. 1'6/2000 perubahan kedua dari UU No' 6/1

dan UU No. 9/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

pajakan prinsip-prinsip ancaman pidana pelanggaran ini pun

cara nyata dimuat dalam Pasal 38: Setiap orang yang karena

paannya; tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau

nyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar :

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak

nar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

gara, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau

da paling lama 2 (dua) kali jumlah paiak terutang yang tidak

kurang dibayar.
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fika pelanggaran merupakan kejahatan ringan, kejahatan da-
pat dtpadankan sebagai pelanggaran berat. Pelanggaran berat ka-
r€na ancaman pidananya jauh lebih berat dibandingkan pelang-

lernn, yaitu pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau
dcnda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terhutang yang
kttrang atau tidak dibayar, serta bagi pelaku pengulangan kejahat-
tn (residive) ancaman pidana dilipatkan dua, ketentuannya belum
lewat waktu satu tahun. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 39

tentang Tindak Pidana Kejahatan:
1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan di-

ll ntau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP
Elnu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
delnm pasal 2, atau tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan
tPT dan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak leng-
kep, atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana di-
lttEksud dalam pasal 29, dan memperlihatkan pembukuan, penca-

Htnn, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
bgnar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan

tldal< memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan,

Itau dokumen lainnya atau tidak menyetorkan pajak yang telah
dlpotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian
pntln pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam)

tehun dan denda paling tinggi (empat) kali jumlah pajak terutang

|rng tidak atau kurang bayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat 2

[dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
plrpaJakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesai-

fifn menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3, Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan

Hntlnk pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
HPWP atau NPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat t huruf (a),

llHu tnenyampaikan SP dan atau keterangan yang isinya tidak be-
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nar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

[c) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau mela

kan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling

ma 2 [dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali ju

restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi dilakukan WP'

Melihat begitu besarnya peran penerimaan paiak bagi

undang-undang tentang perpajakan beberapa kali mengalami

ubahan untuk menyesuaikan perkembangan bidang perpaj

sehingga tindak pidana bidang perpajakan bisa dikurangil

pasi. Aturan-aturan secara umum mengacu pula pada atura

aturan lebih umum, baik pada UU Hukum Pidana maupun

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 38 UU No. 611983 fo. UU No.9/L997 |o' UU No'

2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

kan: Pelanggaran terhadap kewajiban perpaiakan yang d

WP, sepanjang menyangkut administrasi perpaiakan d

sanksi administrasi, sedangkan menyangkut tindak pidana di

dang perpajakan dikenakan sanksi pidana' Perbuatan atau

an sebagaimana dimaksud pasal ini bukan merupakan

an administrasi, melainkan merupakan tindak pidana'

Penjelasan Pasal 38 mengatur dasar hukum tindak pidana

dang perpaiakan. Dalam prakteh baik iaksa maupun hakim

cenderung menerapkan ketentuan undang-undang tentang

berantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus-kasus yang

kaitan tindak Pidana PerPaiakan.
Hal itu diungkapkan pakar hukum pidana Unair, Sa

Menurutnya, keadaan ini terjadi, sebelum maupun sesudah

rapkannya UU Perpaiakan yang baru' Keadaan dapat ditolerir

terjadi sebelum diterapkannya UU Perpajakan lama' Akan

sangat memalukan iika dipakai sesudah penerapan UU

baru, yang menyalahi asas lex specialist derogat generalis'
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Pada Ievel applied theoty, penulis menggunakan teori harmo-
nlsasi hukum dikaitkan dengan pemberian sanksi pidana dalam
t I ndak pidana perpajakan.

Secara teoretis ada tiga model harmonisasi hukum ffohn
llenry, L997):

L Tinkering harmanization.' harmonisasi hukum melalui op-
tlmalisasi penerapan hukum yang ada (existing IawJ dengan bebe-
rapa penyesuaian dan pertimbangan efisiensi.

2. Following harmonization.. menunjuk pada harmonisasi hu-
kum bidang-bidang tertentu, dituiukan untuk penyesuaian hukum
yang ada {existing law) dengan perubahan-perubahan sosial.

3. Leading harmonization, menunjuk pada penerapan atau
panggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial.

Pengambilan langkah pengaturan hukum pidana pajak dalam
oro globalisasi akan ideal apabila ditempuh langkah harmonisasi
hukum bersifat teading harmonizatio4 karena akan lebih antisipa-
tlf terhadap liberalisasi perbankan pada masa datang. Dengan de-
htlklan, lebih ideal ditempuh harmonisasi hukum dengan menjadi-
kln sebagai model, baik dalam bentuknya semula (adoption) mau-
pUn dalam bentuk yang sudah diubah (odaptation).**x
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Bab ll

Pene0akanHukum

2.1. Pengertian Umum Hukum Paiak

UKUM paiak disebut iuga hukum fiskal, yaitu kesel'

peraturan meliputi wewenang pemerintah untuk

ambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepa

*ruyrtrXrt melalui kas negara' Paiak merupakan salah satu

ngutan yang dilakukan pemerintah'

Rochmat Soemitro mengatakan hukum paiak adalah

an peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah

gai pemungut paiak dan rakyat sebagai pembayar paiak'

pulrt *"nu.angkan siapa saia WP [subiekJ dan apa kewaiiban

dalam BidanU Perpaj akan di Indonesia

*r;iUrn mereka terhadap pemerintah, hak'hak pemerintah'

jek-objek apa saja yang dikenakan paiak, cara penagihan'

pengaf uan keberatan-keberatan, dan sebagainya'

Salah satu ketentuan yang terlihat dalam bidang hukum

adalahdalamhalmenetapkansanksi,ancamanterhadap
norma. Ada yang diancam sanksi administrasi saia' ada yang

cam sanksi pidana saja, ada pula yang diancam sanksi

si dan sanksi Pidana.
Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana

UU Pajak ialah (Mardiasmo, 1987: 21):
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a. Sanksi administrasi: pembayaran kerugian kepada negara,
khttsusnya merupakan denda, bunga, dan kenaikan.

b. Sanksi pidana: suatu alat terakhir atau benteng hukum
yang digunakan fiskus agar norma hukum pajak dipatuhi.

Santoso Brotodihardjo mengatakan hukum pajak *juga dise-
but hukum fiskal- adalah keseluruhan peraturan meliputi wewe-
nang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan me-
nyorahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Hukum pajak bagian dari hukum publik yang mengatur hubung-
lh-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-
batlan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan

fhukurn) yang berkewajiban membayar pajak.

t.1.1. Pengertian Paiak Menurut Para Ahli Ilmu Hukum

Pajak dalam istilah asing disebut tax (lnggris): import contri-
button, taxe, drait (Prancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr flerman); im-

Puesto contributian, tributo, gravamen, tasa (spanyol); belasting

fBclanda). Dalam literatur Amerika selain istilah fax, dikenal istl-
lah tariff (Mansury 1993 : 57).

Pengertian pajak berbeda-beda bergantung pada sudut mana
Itltu memandang masalahnya, namun substansi dan tuJuannya sa-

mn. Tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka ma-
tlng-masing sarjana yang melakukan kajian memberikan penger-
tlan sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan defi-
hlrl yang berbeda-beda mengenai pajak.

Perbedaan pajah retribusi, dan sumbangan: Pajak tidak ada

flrn timbal balik secara langsung dan pelaksanaanya dapat Dipak-
Itkan secara hukum. Retribusi, ada jasa timbal balik secara lang-
lUng pada perseorangan, pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan
I€(:ara hukum, tetapi bersifat ekonomis kepada pembayar retribu-
rl, Sumbangan, ada jasa timbal balik secara langsung kepada seke-
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lompok oran& pelaksanaannya bersifat ekonomis pada

pok orang.

Persamaan paiak, retribusi, dan sumbangan' ketiganya

suk dalam Pungutan.
R. Santoso Brotohardio menyatakan paiak adalah iuran

da negara (yang dapat dipaksakan), terutang oleh yang

membayarnya menurut peraturan-peraturan' dengan tidak

dapat prestasi kembali, langsung dapat dituniuk' dan gunanya

tut< mlmUiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tt

negara yang menyelenggarakan pemerintah'
- 

Erly Suandy mengemukakan pajak adalah prestasi kepada

merintah yang terutang melalui norma-norma umum' dan d

dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

aata* hal yang individual, dan dimaksudkan untuk membiayai

ngeluaran Pemerintah.
Siti Resmi menyatakan paiak adalah peralihan kekayaan

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran

iin drn "surplus"-nya merupakan sumber utama untuk membii

public investment.

Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada

negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan

ngan tidak mendapat iasa kembali fkontraprestasi)' langsung

p", ai,unlrtnkan dan digunakan membayar pengeluaran umum'

Beberapa unsur dari beberapa definisi paiaktersebut:

l. A Compulsory, merupakan kewaiiban yang dikenakan

rakyat WP. Jika tidak melaksanakan kewaiibannya' dapat dike

kan tindakan hukum berdasarkan undang-undang' Kewajiban

dapat dipaksakan oleh pemerintah'

2. Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan

rakyat yang memenuhi kewaiiban perpajakan kepada pemeri

dalam satuan moneter.
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il. By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksa-
Itn lt,r dibayar oleh perseorangan atau badan yang memenuhi ke-
ilrfllrln perpajakan.

4', Received by the government, iuran yang dibayarkan kepada
pattrtrrlntah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.

5. For public purpose,iuran yang diberikan dari rakyat dapat
dlpaksakan, yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadi-
tEtt tlana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan ralqyat banyak.

t,t.2. Sef arah Paiak di Indonesia

SeJarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya
rhttlstaks", yaitu pada 7816. Huistaks adalah pajak yang dikena-
hrn bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah/tem-

Pet tortentu di atas bumi, seperti sewa tanah, bangunan, atau yang
l€knrang dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (pBBJ. Tetapi
ItEl ltu, kita harus menyetornya ke pemerintahan Belanda,

1,t.3. Slstem Pemungutan Paiak

l'ajak sebagai sumber penerimaan negara yang mandiri dan

feletlf mempunyai stabilitas tinggi akan merupakan tumpuan uta-
Fle scbagai salah satu sumber penerimaan negara.

l{atu Sophia mengungkapkan pajak merupakan darah rakyat

fPtrrlyatmoko, 7997: 23J. Ungkapan ini menggambarkan betapa
p€ntlngnya paiak. Pajak adalah bagian dari hidup rakyat. Untuk
Itu, sc.gala sesuatunya harus melibatkan rakyat"

Pasal 234 UUD 1945, berbunyi: "Pajak dan pungutan lain

|attg bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan un-
dang-undang." Setiap pengenaan maupun pemungutan pajak ha-

fllr nromenuhi asas-asas sebagai berikut (Miyasto, 2007:12).
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a. Legal
SetiaP Pungutan Pajak harus berdasarkan undang-und

Aturan perpajakan pada peraturan pemerintah' keputusan

teri keuangan, maupun Surat Edaran Ditien Pajak' harus dapat d

cari referensinya pada undang-undang' Asas ini dinyatakan

eksplisit dalam UUD 1945. Pada Pasal 23A UUD 1945 dinyataka

pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang'

b. Kepastian hukum

Ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimb

keragu-raguan, harus ielas dan mempunyai satu pengertian'

hingla tidak bisa ditafsirkan ganda' Ketentuan paiak yang di

ditafsirtan ganda akan menimbulkan celah-celah (loopholes)

dapat dimanfaatkan penyeludup pajak' Untuk itu' perlu dipe

kan mengenai materi objek paiak, subjek pajah tempat' wal

pendefinisian, penyempitan/perluasan' ru-an-g lingkup' penggu

an bahasa hukum, dan penggunaan istilah baku'

c. Nondistorsi dan efisien

Pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam

terutama distorsi ekonomi. Pengenaan paiak seharusnya

menimbulkan kelesuan ekonomi' Suatu ienis pungutan pajak

rus efisien. tangan sampai biaya pungutnya lebih besar

cllngkan Penerimaan PajaknYa'

d, Sederhana

Aturan'aturan pajak harus sederhana' sehingga mudah

ngerti, baik oleh fiskus maupun WP' Aturan paiak yang kon

di samping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana

dapat ditafsirkan ganda, sehingga dapat menimbulkan

Alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat

rus mencerminkan keadilan' Dalam hal ini' ada dua aspek' Pe
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mn, kemampuan membayar dari WP (ability to pay). Alokasi be-
bnn pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai ke-
tnnmpuan lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak lebih ting-
gl. Kedua, prinsip benefit (beneftt principle). Benefit yang dipero-
leh WP dari jasa-jasa publik yang diberikan pemerintah. pajak di-
kntakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan le-
blh besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah
dlkenakan proporsi beban pajak lebih besar. Misalnya, pajak Bumi
rlan Bangunan menggunakan kriteria benefit untuk mengukur as-
pok keadilan dalam perpajakan.

Mekanisme perhitungan pajak di Indonsia selalu mengalami
dlnamika sesuai perkembangan, sehingga sistem-sistem dalam
pnlak pun mengikuti dinamika yang ada. Adanya dinamika dalam
llstem perhitungan pajak tidak semulus harapan dalam alam ide,
rebab sistem apa pun dalam paiak pasti ada saja beberapa perma-
tnlahan yang muncul. Salah satunya adalah permasalahan di da-
lam sengketa paiak yang tidak bisa dihindarkan antara Wp dan
flskus.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya terkalt
dengan kepatuhan pajak. Menurut Kamus Umum Besar Indonesla,
kapatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.
Glhson berpendapa! kepatuhan adalah motivasi seseorang, ke-
lompoh atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai
Eturan telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan in-
toraksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Kepa-
tuhan WP, menurut Salamun (7993:78), merupakan pemenuhan
kowajiban pajak (mulai dari menghitung memungu! memotong,
lRenyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh WP sesu-
tl peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator tingkat
pemenuhan kewajiban pajak terdiri atas tax ratio serta pengisian
dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
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Kiryanto berpendapaq kepatuhan perpajakan adalah

sukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang di

kan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan

bayar paiak pada waktuny4 tanpa ada tindakan pemeriksaan'

Nurmantu menyatakan kepatuhan perpaiakan adalah s

keadaan WP memenuhi semua kewaiiban perpaiakan dan

sanakan hak perPajakan.

Menurut Ditien Pajah kepatuhan perpaiakan adalah

WP mematuhi undang-undang dan administrasi perpaiakan

perlunya kegiatan penegakan hukum.

Pada 2008 dikeluarkan SE OZlPll2008 tentangTata Cara

netapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turt

dari Permen Keuangan No. 192/PMK.O3P0A7' Karakteristik

jib Pajak Patuh menurut Permen Keuangan No' 192/PMK'03

2007 sebagai berikut:
1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

lam 3 tahun terakhir'
2. Penyampaian SPT Masa terlambat dalam tahun tera

untuk Masa Pajak dari |anuari sampai November tidak lebih d

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut'

3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud huruf b

disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa

tuk masa pajak berikutnYa'

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis

jak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menul

pembayaran paiak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun

belum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang

jak yang belum melewati batas akhir pelunasan'

5. Laporan keuangan diaudit akuntan publik atau

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar

pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan

disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyaii
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ftkonslllasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wp yang me-
ilrmpalkan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan terhadap
hporun keuangan

frn[ tldak dalam

tltuntnn publik.

yang diaudit ditandatangani akuntan publik
pembinaan lembaga pemerintah pengawas

6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak
pklena di bidang perpaiakan berdasar putusan pengadilan yang
fromlllkl kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir.

Dalam pembayaran pajak pun dikenal kesadaran pajak, yaitu
kontllsl atau keadaan WP mengetahui, memahami, dan melaksa-
F€knn ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kesadar-
Itt pc.rpajakan ditunjukkan pada sikap positif mengenai pajak me-
fUpul<an iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak merupa-
knn luran ralcyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan
fungsl dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber
dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerlntah, dan

Fereaya pajak yang dibayar Wp benar-benar digunakan untuk
pembangunan. Kesadaran perpajakan ditunjukkan darl keblJakan

fnng diambil seseorang dalam perpajakan (pembayaran paJak te.
Pat waktu dan menghindari denda karena keterlambatan) dan
Rlomahami arti penting pajak bagi pembangunan.

Kesadaran WP membayar pajak merupakan pandangan atau
ptrusaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalar-
tR dlsertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang
dlhcrlkan sistem dan ketentuan pajak

Sistem perpajakan yang baru, Wp diberikan kepercayaan un-
tuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem
monghitung pajak, memperhitungkan pajak, membayar pajak, me-
llporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung
tendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Ilrtem perpajakan yang baru diharapkan menciptakan unsur
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keadilan dan kebenaran, mengingat pada WP bersangkutan

sebenarnya mengetahui besarnya pajak terutang.
Terdapat beberapa faktor internal yang dominan m

perilaku kesadaran WP untuk patuh:

7. Persepsi WP

Kesadaran WP memenuhi kewajiban pajaknya akan se

meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif
dap pajak. Torgler menyatakan kesadaran pembayar pajak

dengan persepsi, yang meliputi paradigma fungsi pajak bagi

biayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan

publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam

nuhan kewajiban perpajakan. Ketersediaan barang publik
masalah kepercayaan WP pada pemanfaatan pajak yang di

Apabila WP merasa pajak tidak dapat dikelola secara baik,

merasa tidak memperoleh manfaat nyata dari pajak yang

kannya, maka WP akan cenderung tidak patuh.

2, Tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan berlaku.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak

dap ketentuan perpaiakan yang berlaku, berpengaruh pada

ku kesadaran pembayar pajak. WP yang tidak memahami

an perpajakan secara jelas, akan menjadi WP tidak taat. Se

paham WP terhadap peraturan perpajakan, semakin paham

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan

perpajakannya (Suandy, 2002: 15).

3, Kondisi keuangan WP

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang be

ngaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah

puan keuangan perusahaan tercermin dari tingkat profita
dan arus kas lcash flow). Profitabilitas perusahaan (firm proJi

/i6z) adalah salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran u

mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan berprofitabil
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tlnggl cenderung melaporkan pajaknya secara jujur daripada per_
Hrehaan yang mempunyai profitabilitas rendah.

1,1.4. Teori Pemungutan paiak

Ada beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian
hek kepada negara untuk memungut pajak, di antaranya:

l,'l'aori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak_

Itek rakyatnya. Rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan
Iehngai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindung_
tn tcrsebut.

1,\'eori Kepentingan
Pcmbagian beban pajak kepada ralryat didasarkan pada ke-

Fsntlngan (misalnya perlindungan masing-masing orang). Sema_
kltt besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi
palnk harus dibayar.
l,'l'aori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, Artinya, pajak
herus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk
hengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:
I f, Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau ke-
kayaan yang dimiliki oleh seseorang.

i), tlnsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
mnleriil yang harus dipenuhi.
*'l'cori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan
fHkyat dengan negaranya. Sebagai warga negara berbakti, rakyat
het'rrs selalu menyadari pembayaran pajak adalah kewajiban"
S,'li:ori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Me-
mungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga ma_

45



HARMoNtsAsr SANKst PIDANA DALAM UU PERPAJAKAN Dl lNDoNEslA

syarakat untuk rumah tangga negara, selaniutnya negara a

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemelih

kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Asas Pemungutan Paiak

Tjahjono dan Husein mengemukakan pendapat Adam

dalam "Wealth of Nations",yaitu pemungutan pajak hendaknya

dasarkan pada empat asas (Suandy,2002:34)z

1. Equality and Equity

Equatity atau kesamaan mengandung arti keadaan yang

atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus di

kan pajakyang sama.

Asas Equality mengatakan pajak harus adil dan merata. Pa

dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan

mampuannya untuk membayar pajak dan sesuai manfaat yang

terimanya dari negara.

2, Certainty

Kepastian hukum merupakan tuiuan setiap undang

Dalam pembuatannya, harus diupayakan ketentuan yang

dalam undang-undang jelas, tegas, dan tidak mengandung

ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain' Ke

hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan

dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan' Diperlukan pe

gunaan bahasa hukum secara tePat.

3. Convenience of Payment

Pajak harus dipungut pada saat tepat pada saat WP

nyai uang. Tidak semua WP mempunyai saat convenience

dahan/kenyamanon) sama, yang mengenakkannya untuk mem

yar pajak. Seseorang yang menerima gaji akan lebih mudah

bayar pajak pada saat menerima gaii' Seorang petani lebih m

ditagih pajaknya setelah panen daripada saat menanam.
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* Butnomics of Collection

Dalam pembuatan undang-undang pajak, perlu dipertim-
bftrgkan biaya pemungutan harus lebih kecil daripada uang pajak

fnng masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan
pelaknya hanya untuk biaya pemungutan. Asas ini dapat dipersa-
hnknn dengan efficiency.'Efisien jika biaya pemungutan paiak

fnng dilakukan kantor pajak [antara lain dalam rangka pengawas-
th kewajiban WP) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil
dlkumpulan.

1,2. Penegakan Hukum Bidang perpaiakan

1,2,1. Hukum PaiakSebagai Hukum publik

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah ci-
Vll law atau sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini
hukum dibagi menjadi dua yaitu Hukum privat dan Hukum publik.

Hukum privat mengatur hubungan hukum antara sesama in-
dlvldu, dalam kedudukan sederajat. Misalnya, hukum perjanjian,
hukum kewarisan, hukum keluarga, dan hukum perkawinan.

Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan
Warga negara atau hukum yang mengatur kepentingan umum. Hu-
Itum publik berurusan dengan dengan masalah kenegaraan serta
bagaimana negara melaksanakan tugasnya.

Hukum privat terdiri atas: 1). Hukum perjanjian, 2). Hukum
l(cwarisan, 3). Hukum Perkawinan, 4). Hukum Keluarga, 5). Hu"
kum Dagang dan 6). Hukum Publik, yang meliputi Hukum pidana,

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Ling-
kungan, Hukum Pajak, dan lain-lain.

Pada umumnya hukum pajak dimasukkan sebagai bagian da-
fl hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pengua-
lH dengan rakyatnya. Pendek kata, yang memuat cara-cara untuk
mtsngatur pemerintahan. Termasuk hukum publik adalah hukum
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tatanegara, hukum pidana, dan hukum administrasi (Su

1990: 187). Hal ini dimengerti, karena dalam hukum paiak

hubungan antara penguasa/pemerintah dalam fungsinya

fiskus [pemungut paiak) dengan rakyat sebagai WP'

Hukum pajak merupakan bagian Hukum Administrasi

ra. Oleh karena itu, ada yang menghendaki agar hukum pajak

berdiri sendiri. Kenyataannya sampai saat ini hukum paiak

berdiri sendiri di samping hukum administrasi negara, karena

kum pajak iuga mempunyai tugas bersifat lain dari hukum ad

nistrasi negara pada umumnya. Hukum pajak juga diperguna

sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara'

kum pajak juga mempunyai tatatertib dan istilah-istilah te

untuk lapangan PekeriaannYa.
Sebagai bagian dari hukum administrasi, UU Pajak lebih

nyak mengandung sanksi administrasi daripada sanksi

Mengenai hukum pajak termasuk bagian dari hukum ad

dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang hukum administasi

hukum administrasi negara (Brotodiharjo, 2008: 9)'

Prayudi Atmosudirdjo [1999: 12) menyebutkan, hukum

ministrasi sebagai hukum mengenai pemerintahan dalam

dukan dan fungsinya sebagai administrator negara'

fHA Logemann [dalam M. Hadjon, 7994;23), me

kan hukum administrasi meliputi peraturan khusus, di

hukum perdata khusus berlaku umum, mengatur cara'cara

isasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat'

Hukum paiak yang termasuk hukum administrasi

melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan undang-

pajak. Administrasi negara dari sudut ilmu hukum, menurut P

yudi Atmosudirdjo 11999:13), mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu:

1. Sebagai aparatur negara dikepalai dan digerakkan pemeri

2. Sebagai fungsi atau a}<tivitas atau adminisffasi dalam arEi

mis atau fungsional' Administrasi negara merupakan
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aparatur negara. Apabila administrasi negara bertindak seba-
gai fungsi hukum, ia merupakan penyelenggara negara un-
dang-undang atau pelaksana ketentuan undang-undang secara
konkret, kausal, dan kebanyakan individual.

il, Sebagai proses tatakerja penyelenggara atau sebagai tatausa-
ha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhi-
tungan, dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informa-
sl tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

2,2.2. Hubungan Hukum Antara Fiskus Pajak dan Wajib paiak

Reformasi administrasi bentuk usaha Ditjen Pajak untuk
tnongamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan per-
handingan pada pengelolaan pajak di berbagai negara yang lebih
lRnju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan, disusunlah
konsep perpajakan ala Indonesia.

Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul ke-
lttnfuan teknologi terbaru dengan berbagai modul otomasi kantor
untuk meningkatkan mekanisme kontrol lebih efektif ditunjang
pcnerapan kode etik pegawai Ditjen Pajall yang mengatur perlla-
ku pegawai dalam melaksanakan tugas. Manfaat penerapan sls-
t€m modernisasi administrasi perpajakan bagi WP adalah simplb
€l(y, alur pekerjaan lebih sederhana dan certainity, yaitu terdapat
hepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Program
Igformasi administrasi perpajakan mendapat peran penting da-

htn menentukan masa depan Ditjen Paiak. Apabila seluruh aspek

lsformasi sudah berjalan bail; pihak Ditjen Pajak dapat melaku-
Inlr penilaian berbasis kinerja kepada para pegawai, karena kebi-

flknn reformasi administrasi perpajakan telah memberikan dam-
pek besar bagi pertumbuhan penerimaan pajak.

Scbelum dilakukan pembaruan pajak tax reform pada 1983,
lplelu terdengar ucapan atau sebutan tentang fiskus dalam hu-
bttngan dengan perpajakan.
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Istilah fiskus, menurut Chidir Ali [1993: 31), berasal dari

hasa Latin, yang berarti keraniang berisi uang atau kantong

Fiskus adalah suatu keranjang uang yang bertalian dengan

bendaharaan atau pendapatan. Fiskus ialah yang berhubungan

ngan uang atau urusan-urusan keuangan pada umumnya'

Seluruh aparatur perpaiakan sebagai wakil negara,

fiskus. Kata fiskus tertuiu pada pejabat pajak yang memiliki

wenang, kewaiiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan

aturan perundang-undangan perpajakan.

Fiskus adalah pegawai pajak yang berkewaiiban

pembinaan, penelitian, pengawasan, serta pemeriksaan kew

perpajakan WP berdasarkan ketentuan dalam perundang-unda

an perpajakan [Fadhilah, 2008: 6)'

Hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan:

a. Menerbitkan Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP) dan/

mengukuhkan Pengusaha Kena Paiak secara iabatan' Hak ini

kukan secara jabatan apabila WP/pengusaha kena paiak tidak

Iaksanakan kewaj iban perpaj akannya.

b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Fiskus dapat

nerbitkan STP apabila setelah diadakan penelitian atau

saan, ada pajak yang tidak atau kurang dibayar.

c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Fiskus

melakukan pemeriksaan terhadap WP dalam rangka menguji

patuhannya dalam pemenuhan kewajiban perpaiakan dan u

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

undang-undangan perpaiakan. Jika WP tidak memberi kesem

an kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau

yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan, fiskus

melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah

langnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen diperlukan'
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rl. Melakukan penyidikan. fika WP diduga telah melakukan
Htttlal( pldana pajah fiskus berhak melakukan tindakan penyidi-
kn y,rng bertujuan tindak pidana tersebut menjadi jelas.

o. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan. Jika
WP ttrtak melunasi pajak terutang yang telah jatuh tempo padahal
lUfBt ieguran sudah diterbitkan, fiskus berhak menerbitkan Surat
Ptknrr agar dalam 2 x24 jam WP dapat melunasi utang pajaknya.

flkn tlalam waktu tersebut WP tetap tidak dapat melunasi utang

Prfaknya, fiskus menindaklanjuti dengan melakukan penyitaan
tlrlrrrdap harta kekayaannya (Carlos A.,7992: 48).

I.'lskus pun mempunyai kewajiban. Kewajiban utama fiskus
fdelrrh memberikan bimbingan penerangan atau penyuluhan ke-

Fi.ln WP, agar WP mempunyai pengetahuan dan keterampilan
Uhiu k melaksanakan perpajakan.

l(ewajiban fiskus sebagai berikut:
a. Menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu tiga ha-

fl relelah formulir pendaftaran diterima,
b. Menerbitkan kartu NPWP dalam jangka waktu tiga bulan

tel0lah formulir pendaftaran diterima.
c. Menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan pengusaha Ke-

fla Pajak [sebagai subjek pajak pertambahan nilai), dalam jangka

Wektu tu;uh hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran.
d. Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pajak dalam wak-

tu satu bulan setelah tanggal diajukannya Surat Keputusan Kele-
blhan Pembayaran Pajak.

e. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak da-

lanr waktu satu bulan setelah tanggal diaiukannya Surat Keputus-
rn l(elebihan Pembayaran Paiak.

f. Menerbitkan Surat Keputusan Angsuran/Penundaan pem-

bayaran Pajak dalam waktu tiga bulan untuk angsuran/penunda-
tn Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, serta
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Surat Pemberitahuan Pajak, dalam waktu sepuluh hari untuk

ngurangan angsuran Paiak Penghasilan.

g. Memberikan keputusan keberatan diajukan WP

waktu tiga bulan sejak diterimanya surat permohonan

h. Memberikan keputusan pengurangan/penghapusan bu

denda, serta kenaikan dan pengurangan/pembatalan

pajak dalam tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.

i. Merahasiakan data/informasi diri perusahaan WP yang

Iah disampaikan. Sesuai Pasal 34 UU KUP, dilarang

kan kerahasiaan WP kepada pihak lain terhadap segala

menyangkut masalah data perpaiakan. Masalah kerahasiaan

bidang perpajakan sangat penting karena data yang d

WP kepada fiskus bertalian erat dengan masalah data

penghasilan, kekayaan, pekerjaan, dan lainnya yang tidak
diketahui pihak lain.

j. Kewajiban melaksanakan putusan.

Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang

buka untuk urnum. Putusan pengadilan pajak tersebut lan

dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan

iabat berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan

tur lain. Salinan putusan atau salinan penetapan akan dikirim
pada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluhJ hari
tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan atau 7 (tujuh)

sejak tanggal putusan sela diucapkan.

Sesuai Pasal 88 ayat(2) UU Pengadilan Pajah Putusan

dilan Pajak harus dilaksanakan pejabat berwenang dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterima putusan.

k. Kewajiban fiskus membina WP. Suksesnya penerimaan

jah antara lain ditentukan melalui pembinaan yang dilakukan

kus. Pembinaan dapat dilakukan, antara lain pemberian penyu

an ketentuan perpajakan terbaru, pemberian pengetahuan

jakan.
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l)alam UU No. 28/2007 tentang UU KUp yang baru, definisi
WF atlalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
p[otong pajah dan pemungut paiak, yang mempunyai hak dan
*rwnltban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan
prqlnlakan. WP dibedakan, orang pribadi dan badan. Wp orang
pflhndl adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan dari usaha
ttilrllrl atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawanJ yang
prnghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (pTKp), yaitu
Fp 15.840.000,00.

Dl Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mem-
pultyal NPWP, yang berguna untuk sarana dalam administrasi
perpaJakan, tanda pengenal diri atau identitas Wp dalam melaksa-
Fakun hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan da-
letn setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam

;tenrbayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam Surat Edaran Dirjen pajak Nomor 26/pl.Z/L9gg seba-

BAlrnana telah diganti Surat Edaran Dirjen pajak Nomor g9/pl/"
1009, ada kriteria WP efektif dan wajib pajak nonefektif.

Kriteria WF efektif adalah menyampaikan SpT Masa atau SpT
Tahunan, melakukan pembayaran pajah diketahui adanya kegiat-
1n usaha, dan diketahui alamatWP.

WP nonefektif adalah WP yang tidak melakukan pemenuhan
Itowajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun pe-
nynmpaian SPT Masa dan/atau SpT Tahunan sesuai ketentuan
perundang-undangan perpajakan.

Sistem self assesment dalam praktiknya sulit dijalankan se-
runl harapan, bahkan sering disalahgunakan. Ini dapat dilihat dari
Itunyaknya WP yang secara sengaja tidak patuh, kesadaran Wp
ynng rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga Wp enggan
[telaksanakan kewajiban membayar pajak. Isu kepatuhan perpa-

fal<an menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan
nkan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti tax evasion
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dan fax avoidance,yang mengakibatkan berkurangnya pen

dana pajak ke kas negara.

Pada 2008 dikeluarkan SE-02/Pl/2008 tentang Tata Cara

netapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai

dari Permen Keuangan No.192/PMK.03 /20A7.
Karakteristik WP Patuh menurut Permen Keuangan No.1

PMK.03/2007:
a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

lam 3 ftiga) tahun terakhir.
b. Penyampaian SPT Masa terlambat dalam tahun

untuk Masa Pajak dari fanuari-November tidak lebih dari 3 (ti

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam h

[b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian

Masa untuk masa pajak berikutnya.
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis

iak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

nunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31

tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak te
''.rtang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau

baga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat

tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan

tentuan disusun dalam bentuk panjang {long form report) dan

nyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP

menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas

poran keuangan yang diaudit dan ditandatangani oleh

publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah

was akuntan publik.
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan ti

pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan

memiliki kekuatan hukum tetap dalam 5 [lima] tahun terakhir.
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l'r,layanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkat-
Iln k.patuhan wP, seperti diatur melalui surat Edaran Direktorat
flnrlrrnl Pajak No. SE-84/PI/2011 tentang pelayanan prima, yang
lhtnrn lain menegaskan untuk meningkatkan kepatuhan Wp, kua_
lltar gr*layanan pajak harus ditingkatkan fiskus. pelayanan fiskus
)rttg haik akan memberikan kenyamanan bagi Wp.

Mcnurut fatmiko (2006: 17), pelayanan flskus memiliki pe-
lllerrrlr positif signifikan terhadap kepatuhan Wp.

Pclayanan pada sektor perpaiakan adalah pelayanan yang di_
bsrlkrrn kepada WP oleh Ditjen paiak untuk membantu Wp meme-
EUhl kewajiban perpajakannya. pelayanan pajak termasuk pela-

|atrun publik karena dijalankan instansi pemerintah untuk meme-
frUhl l<cbutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan undang-
ilfltllng dan tidak berorientasi profit/laba.

l)elayanan fiskus yang baik juga diharapkan dapat mening_
Itatknn kepatuhan WP. Untuk meningkatkan kepatuhan Wp, kua-
lltnr pclayanan pajak harus ditingkatkan oleh fiskus. pelayanan

firkus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wp. Kera-
meh'tamahan petugas pajak serta kemudahan pembayaran dan
lhtenr informasi perpajakan akan memberikan kesan baik bagi
Itllnp WP dalam membayar paiak, sehingga pelayanan fiskus yang
belk al<an meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wp. Di-
hnrapl<an dengan pelayanan fiskus yang bai( pandangan negatif
freryarakat terhadap fiskus berangsur membai( sehingga timbul
htpe,rcayaan antarkeduanya dan meningkatkan kesadaran masya-
lrknt terhadap paiak.

Menurut Suryadi (20L3: 960-9ZO), kesadaran Wp akan.me-
ftlngkat bilamana dalam masyarakat rnuncul persepsi positif ter-
hnrlnp pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan pa-
dn rnasyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak,
lkan berdampak positif terhadap kesadaran Wp untuk melapor-
Itrtr SI'T dan membayar pajak.
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Tingkat keberhasilan penerimaan pajak, selain di

tax payer, dipengaruhi oleh tax policy, tax administration' dan

law yangmelekat dan dikendalikan fiskus itu sendiri' Sedang

faktor tax payer didominasi dari dalam diri WP itu sendiri' F

dalam melaksanakan tugasnya melayani WP sangat dipe

adanya tax policy, tax administration, dan tax law'

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan s

ber daya manusia, sangat dibutuhkan guna meningkatkan

tuhan WP. Terdapat hubungan antara pembayaran pajak c

mutu pelayanan publik untuk WP di sektor perkotaan' Fiskus

miliki kompetensi berupa keahlian (ski//), pengetahuan fknor

ge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpaja

administrasi pajah dan perundang-undangan perpaiakan'

harus bermotivasi tinggi sebagai pelayan publik

2.2.3. Urgensi Penegakan Hukum dalam Bidang Paiak

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan

ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial

kenyataan. Penegakan hukum adalah proses perwuiudan ide-

proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya nc

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan be

syarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha

tuk mewuJuclkan ide'ide dan konsep-konsep hukum yang

rapl<an mcnJacll kenyataan. Penegakan hukum merupakan

proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 1988: 32)'

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua [Shang 1988:34

1. Ditinjau dari sudut subieknya: Dalam arti luas, proses

negakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam

hubungan hukum. Siapa saia yang menjalankan aturan norl

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu de
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flletrrlasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berar-
tlrlll menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya: Dalam
lt'll luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang di
delrrmnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan
delrrrn bermasyarakat. Penegakan hukum hanya menyangkut pe-

flcgrrkan peraturan yang formal dan tertulis.
Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar,

tst'tnasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak
nterrrpakan "instrumen" pemerintah sangat vital dan strategis. De-
llgnrr uang pajak, pemerintah melaksanakan pembangunan, meng-
gel'll<l<an roda pemerintahan, dan mengatur perekonomian ma-
tyarakat dan negara.

Kebijakan perpajakan di Indonesia mesti dilakukan secara
hatl-hati, karena kebijakan itu berapa pun kadarnya tetap menja-
tll "rllsinsentif' bagi perkembangan dunia usaha yang masih pin-
t:atrH sejak krisis ekonomi. Namun kebijakan perpajakan sulit
menggulirkan pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur
tlerr redistribusi pendapatan. Apalagi penerimaan negara dari sek-

tor pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah.
Apa pun sistem pajaknya, ukuran keberhasilan berpulang pa-

*la Jumlah setoran paiak pada kas negara, entah dari voluntary
eompliance WP, maupun dari tindakan aktif penagihan pajak.

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pe-

lilrrlntah, selain penambahan jumlah WP, menyederhanakan sis-
lctn pajak melalui paket UU perpajakan, reformasi perpajakan

1005 berkaitan dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 30%,

ltnrrlngkatan penghasilan tidak kena pajak pada Permen Keuangan

No, 564/2004, juga program peningkatan pencairan tunggakan
pelak melalui perbaikan frekuensi dan mutu penagihan pajak.

Dirjen Pajak mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk me-
filrksa WP tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya. Ham-
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batan itu bisa perlawanan pasif dan aktif, yang dilakukan WP

bentuk badan hukum (rechtpersoon, legal persoon) dan orang

badi {naturoliik persoon) dalam rangka untuk melepaskan

jibannya membaYar Pajak.
Pelanggaran di bidang perpaiakan berbagai modus opera

nya, termasuk salah satu bentuk kejahatan di bidang pereko

an. Ini terlihat dari bentuk perhatian dunia terhadap tindak

na ekonomi sudah dimulai pada 1970-1990' Pada kurun

tersebut, pusat dunia internasional dituiukkan pada masalah

berhubungan erat dengan masalah pembangunan (

dan masalah kualitas lingkungan hidup (quality of life) (Soe

1998; 181).

Di negara-negara berkembang, masalah pembangunan

pakan agenda kebijakan nasionalnya, termasuk Indonesia'

menutup kemungkinan program-program pembangunan nasir

akan terhambat ataupun terganggu karena meningkatnya keia

an ekonomi (economic crime).

Dilihat dari sudut kebiiakan hukum pidana atau politik

ultlmum remtdlum (obat terakhir), apabila tidak perlu sekali

daknye fangan ntr:nggunakan pldana sebagai sarana'

Itcnggunuun hukum pltlana dalam mempengaruhi

henteryarukutnn torllhat pada dilaksanakannya undang'

t'emorlntah dupat memaksakan terlaksananya kebiiakan yang

kum pidana, dalam mengatasi keiahatan di bidang perpaiakan'

merupakan baglan polltlk penegakan hukum' Sifat pidana sebe

terupkutt. Keterllbatan hukum pidana dapat bersifat komple

ter torhadap bldang hukum lain, misalnya hukum adminis

Dalanr hal semacam ini, kedudukan hukum pidana bersifat

nunjang penegakan norma yang berada di bidang hukum lain'

salnya dalam pengaturan masalah perpaiakan' Bahkan dalam

hal tertentu, perannya diharapkan lebih fungsional daripada

sifat subsidair [Muladi, 1990:7).
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Adanya permainan atau kerja sama Wp dengan aparat pajak
dnlam melakukan penghindaran pajak masih terjadi. Mulai dari
pemalsuan keterangan, termasuk dokumen-dokumen, rekayasa
dalam mengisi SPT, bahkan hingga adanya negoisasi jumlah pajak
terhutang. Kedua belah pihak sudah "sama-sama tahu', apa ke-
lnglnan masing-masing. Episode selanjutnya, kian maraknya pe-
nyclesaian perpajakan bukan di Kantor pelayanan pajak, melain-
knn di restoran, rumah makan, atau pun cafe. Terjadi kesepakatan
lnllng menguntungkan. Antara WP dengan aparat pajak terjadi
turgosiasi haram tentang jumlah pajak terhutang yang harus diba-
ynrkan. fumlah pajak terhutang yang seharusnya disetorkan kepa-
tlu negara pun "disunat" WP dengan imbalan sejumlah rupiah ke-
pnda aparat pajak yang sanggup meloloskan permintaan Wp. Ini
mencari pembenaran di atas ketidakbenaran.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para aparat
pnlak pun tumbuh. Salah satu akibat ketidakpercayaan itu mem-
huahkan ketidakpedulian dalam berpajak, turut mematikan be-
nl h-benih kesadaran pajak.

1,2.4. |enis Penegakan Hukum Bidang Paiak

Terdapat 4 fempat) falsafah dalam penegakan hukum paJak:

L). Retribution, sebagai falsafah tertua dengan semboyan an
ayt: for an eye berbasis balas dendam. Narapidana harus memba-
yar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman sesuai ke-

fahatannya. Sanksi yang diberikan merupakan implementasi keja-
hntan yang dilakukan. Dalam faham ini hukuman harus sebanding
Itnu sesuai kejahatan yang dilakukan sehingga terdapat faham,
tanl<sinya harus sebanding kejahatan. Bila disangkutpautkan de-
ttgun pajak, bilamana seseorang melakukan pelanggaran atau ke-

fahatan perpajakan, sanksi atau hukumannya harus sebanding de-

llgrn apa yang dilakukannya.
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2). Deterence, bertujuan pernberian hukuman berfungsi

ra lain mengahalangi mereka yang berniat melakukan

(general deterence) dan meyakinkan narapidana untuk tidak

buat perbuatan pidana lainnya (specific deterrence). Faham ini
bih pada secara preventif atau pencegahan dari sebuah keia

yang mungkin akan dilakukan. Hukuman dikenakan untuk

kuti atau mencegah agar seseorang tidak melakukan

dan mencegah melakukan pelanggaran lainnya, bila dalam

iakan bisa berupa adanya denda atau kenaikan pajak, setiap

dlharapkan membayar pajak tepat waktu sesuai jumlah ta

an agar tidak dikenakan denda dan kenaikan pajak yang me

ratkan mereka, sehingga menjadi pencegah tidak melaku

perbuatan pelanggaran.

3). Incapacitation, pemberian hukuman melalui

atau membuat narapidana tidak berdaya. Narapidana tidak
Iagi menjadi ancaman atau bahaya bagi yang lainnya' Ini cara

resifatau tindakan setelah adanya pelanggaran. Peniahat

ra dan diasingkan sebagai konsekuensi dari apa yang

nya. Dalam konteks perpajakan, lebih tepatnya pada kasus

hatan perpajakan, seseorang yang melakukan tindakan
perpajakan akan dihukum penjara karena merugikan negara

masyarakan serta sebagai sanksi dari undang-undang dan

pelaku merasa yang pernah dilakukannya salah dan menjadi

minan agar tidak ada yang melakukannya lagi.

4. Re h abilitation, berupaya menginte gras ikan kembali

dana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan laya

Seseorang akan dikembalikan kembali pada masyarakat

bentuk proses rehabilitasi atau penyesuaian kembali dari

penjara yang sudah akan dilewatinya.
Dalam ketentuan UU perpajakan di Indonesia, terd

(dua) jenis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara

ministrasi dan penegakan hukum pidana.
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l, Ponegakan Hukum Administrasi

Dlkatakan I.B.|.M.ten Berge, "Sanksi merupakan inti dari pe-

kan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin
kan hukum administrasi."

Dlkatakan P. de Haan, "Dalam hukum administrasi negara,

pnggunaan sanksi adminiitrasi merupakan penerapan kewe-

n pemerintahan. Kewenangan ini berasal dari aturan hukum

ldfirlnlstrasi tertulis dan tidak tertulis."

ff. Oosternbrink berpendapat "Sanksi administratif muncul

lril hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksa-

ilkan tanpa perantara pihak ketiga [kekuasaan peradilan), tetapi

Clput secara Iangsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri [Fa-

U:anl, 2014).

fenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya:

a). Sanksi reparatoir; sanksi yang diterapkan sebagai reaksi

Frhadap pelanggaran norma. Ditujukan untuk mengembalikan

ptda kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya,

llctu u rsdwa ng dan dwang s om.

b). Sanksi punitive: sanksi yang ditujukan untuk memberikan

hUkuman pada seseorang. Misalny4 berupa denda admlnlstratlf.
c). Sanksi regresfsanksi yang diterapkan sebagai reaksi keti-

dakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan

yrng diterbitkan.

f, Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide

dan konsep-konsep hukum yang diharapkan ralqyat menjadi ke-

hyataan. Penegakan hukum melibatkan banyak hal.

foseph Goldstein [dalam Shant, 1988: 37) membedakan pene-

lnkan hukum pidana menjadi 3 [tiga) bagian:
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t).Total enforcementi ruang lingkup penegakan hukum
na sebagaimana dirumuskan hukum pidana substantif (subtan

law of crimeJ. Penegakan hukum pidana secara total tidak
kin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara

oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan
an penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan

meriksaan pendahuluan. Mungkin terjadi hukum pidana su

tif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuh
aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik
an (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut
of no enforcement,

2). Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan

kum pidana bersifat total dikurangi area of no enforcement,

penegak hukum diharapkan bekerja secara maksimal.
3). Actual enforcement, full enforcement ini dianggap not

reolistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam ben

waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya.

muanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion
sisanya inilah yang disebut actual enforcement.

Sebagai proses bersifat sistemik, penegakan hukum pid
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (
law application) melibatkan berbagai subsistem strulrtural be

aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kemasyara

Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum.
Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 [tiga) d

1).Penerapan hukum dipandang sebagai sistem
(normative system), yaitu penerapan keseluruhan aturan hu
yang menggambarkan nilai-nilai sosial didukung sanksi pidana.

2). Penerapan hukum dipandang sebagai sistem adm
(a dmini s tr ativ e sy ste m), mencakup interaksi antara b erbagai

ratur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan itu.
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3). Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social
ty:;tem). Mendefinisikan tindak pidana harus pula memperhitung-
knn perspektif pemikiran dalam masyarakat.

1,3. Penegakan Hukum Admlnistrasl dalam paiak

Ketika sanksi pidana palak mulai diterapkan kepada Wp, pe-
il$rilpan sanksi menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bis-
nls. Persoalan pajak (hukum pajakJ sebagai bagian dari hukum ad-
mlnistrasi negar4 sejatinya diselesaikan melalui cara-cara hukum
Hrlmlnistrasi, bukan hukum pidana. Pendekatan dengan cara pida-
nA, pastinya akan menimbulkan keresahan serius.

Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk mem_
bayar pajak. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan
kontribusi penerimaan negara berdasarkan UUD 194S. pajak me-
fupakan kewajiban semua warga masyarakat dan hukum pajak
mongatur hubungan antara penguasa/negara dengan warganya
forlng atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ke-
patla negara fRitonga, 2007:19).

Hukum pajak tergolong hukum publik, yaitu hukum admlnls-
trnsl/tatausaha negara. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata-
urtha negara bersumber pada peristiwa perdata, yang apabila di-
lenggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana (Ritonga,
I007: 14-15).

Ditjen Pajak melakukan tugasnya berlandaskan administrasi
pernungutan pajak sesuai UU pajak. Meskipun hukum pajak bagi-
tfl rlari hukum administrasi, materi pajak tidak lepas dari hukum
portlata maupun pidana. Hukum pajak memiliki keterikatan kuat
tlengan hukum perdata dan hukum pidana. Bahkan istilah-istilah
{lnrminologi hukum) dalam hukum paial! banyak mengambil dari
lrlllah hukum perdata maupun pidana.

Dekatnya hubungan itu bisa dimaklumi, karena segala macam
trsnsaksi ekonomi dalam hukum perdata menjadi sasaran atau
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objek hukum pajak. Soal kealpaan dan kesengajaan yang diatur
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, mengacu pada pengertian

kealpaan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Demikian j

soal WP yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau

merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pa

jaknya akan diancam dengan Pasal 231 KUHP.

Proses pemajakan sebagian dari kegiatan administrasi perpa

jakan. Dalam pengertian sempit, administrasi perpajakan meru

kan penatausahaan dan pelayanan terhadap hak-hak dan kewa

an-kewajiban pembayar pajak. Dalam arti luas, administrasi
pajakan dipandang sebagai fungsi, sistem, dan lembaga (
2004).

Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi

rencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian perpajakan.

Sebagai sistem, administrasi perpajakan merupakan

rangkat unsur, yaitu peraturan perundang-undangan, sarana

prasarana, aparat dan WP yang berkaitan, yang secara

sama menjalankan tugas untuk mencapai tujuan tertentu.
Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan

tusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemaj

2.3.1. Tufuan Penegakan Hukum Administrasi dalam Pajak

Sanksi administrasi bisa lebih memberikan efek jera di
dingkan sanksi pidana, sepanjang ukuran besaran sanksinya

perberat. Sanksi administrasi bisa membuat seseorang me

bangkrut dengan menyita kekayaan seseorang untuk melu

hutang pajaknya, penerapan sanksi administrasilah yang perlu

dahulukan dibandingkan sanksi pidana dalam hukum pajak

tujuan menyejahterakan dan memberikan keadilan bagi sel

rakyat Indonesia bisa direalisasikan.

Dalam hukum pajak tidak ada pilihan selain dipatuhi
sanksi dalam hukum publik merupakan alat utama memaksa
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orang mematuhi ketentuan undang-undang. Terlebih hukum pa-
Ink yang memberikan kewajiban kepada semua warga negaranya
tuntuk ikut serta dalam pembiayaan negara, yang mutlak untuk ke_
slnambungan hidup negara"

orang segan membayar pajak karena tidak memberi imbalan
!{ocara langsung sehingga besar kemungkinan orang yang kesa_
tlaran pajaknya rendah akan melakukan penggelapan pajak. pe_
nrerintah perru memberikan informasi kepada masyarakat mera-
lul berbagai media untuk menanamkan kesadaran pajak. Masih
pcrlu juga adanya sanksi yang memaksa Wp yang tidak patuh su_
l,nya mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan.

Penegakan hukum administrasi dalam pajak dilakukan agar
rlnpat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkrn k"_
pntuhan WP. Dengan melakukan penegakan hukum administrasi
lecara efektif kepada wp, pemerintah berharap wp dapat merak-
rnnakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar guna
ntcmbantu pembangunan bangsa.

1.3.2. Persyaratan Norma penegakan Hukum Adminlstrasl
Tindakan penagihan pajak dengan surat juga merupakan wu-

fttrl law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang nrenim-
bulkan aspek psikologis bagi Wp.

Dari sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemak-
lnan, fika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, ada konseku_
€hsl hukumnya. Ini penegakan hukum pajak secara administrasi.
trnksi administrasi dalam ketentuan uu pajak di Indonesia seba-
frl berikut:

l, $nnksi Denda
1). Denda Pasal 7 ayat 1 UU KUB sanksi denda diberikan ka_

fsnn wP tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka
ttktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat [3) uu KUp atau batas



HARMONISASI SANKSI PIDANA DALAM UU PERPAJAKAN DI INDONESIA

waktu perpaniangan waktu penyampaian surat pemberitah

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4).

[a). Denda Rp500.000,00 untuk SPT masa PPN

[b). Denda Rp1.00.000,00 untuk SPT masa lainnya.

(c), Denda Rp1,000.000'000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan

[tl). Denda Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh O'P'

2). Denda Pasal 14 ayat4 UU KUP, terhadap pengusaha

palak (PKP) sebagaimana ayat t hurufd, hurufe, atau huruff
slng-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang,

sanksi denda sebesar 2o/o dari Dasar Pengenaan Pajak'

3). Denda Pasal 25 ayatg UU KUP, dalam hal keberatan

ditolak atau dikabulkan sebagian, WP disanksi administrasi

50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan di

rangi pajak telah dibayar sebelum mengajukan keberatan'

b. Sanksi Bunga
1). Bunga Pasal B ayat 2 UU KUP, WP membetulkan

Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang

menjatll leblh besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi

nga 2%t per bulan atas Jumlah pajak yang kurang bayar, dihi

sejak p*ttynmpalatt Surat Pemberitahuan berakhir sampai tan

pembuynrnn ttan baglan dari bulan dihitung penuh 1 [satu) bul

2). Iltrrrga Pasal B ayat2 a UU KUP, WP membetulkan se

Surat Patttbcrltahuan Tahunan yang mengakibatkan utang

menjaell leblh besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi

nga ZtYo pcr bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dih

sejak penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

3). Bunga Pasal 9 ayatZ a UU KUP, pembayaran atau

toran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) u

suatu saat atau Masa Pajak yang masing-masing jenis paiak,

dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran

jah dikenai sanksi bunga 2o/o per bulan, dihitung dari tanggal
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tuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, dan bagian
tlari bulan dihitung penuh 1 [satu) bulan.

4). Bunga Pasal 9 ayatZ b UU KUP, pembayaran atau penye-
toran pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) *kekurang-

nn pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan Pph-
yang dilakukan setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan,
tllkenai sanksi bunga 2o/o per bulan dihitung mulai berakhirnya
batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai tanggal pemba-
yaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

5). Bunga Pasal 13 ayatZ UU KUP, jumlah kekurangan pajak
ynng terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) hu-
rtrf, a dan huruf c. dikenai sanksi bunga 2o/o per bulan yang dican-
turnkan dalam SKPKB paling lama 24 bulan, dihitung sejak teru-
tnngnya pajak atau berakhirnya Masa Pajah bagian Tahun Pajak

etau Tahun Pajak sampai diterbitkannya SKPKB.

Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk diku-
kuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pa-

fnlr terutang, dia dikenai sanksi bunga 2o/o per bulan darl pafak
ynng kurang bayar dihitung sejak berakhirnya Masa PaJak untuk

;rrrllng lama 24 (dua puluh empat) bulan.
6). Pasal 13 ayat 5 UU KUP.

Walaupun dalam iangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana

aynt (1) telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah
ranl<si administrasi berupa bunga 480/o dari jumlah pajak yang ti-
tlqk atau kurang bayar. Apabila WP setelah jangka waktu tersebut,

tllpldana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

ntnu tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian
pnda pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang

telnh memperoleh kekuatan hukum tetap.
7). Bunga Pasal 14 ayat 3 UU KUP.

fumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan

Pnlnk ISTPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditam-
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bah sanksi bunga 2o/o per bulan untuk paling lama 24 fdua
empat) bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhi
Masa Pajak bagian Tahun Pajak sampai diterbitkannya STP.

8). Pasal L4 ayat 5 UU KUP.

Terhadap PKP sebagaimana ayat (1J huruf g dikenai
administrasi bunga 2o/o per bulan dari jumlah pajak yang
hcmbali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan
ngembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ISKPKPP) sampai
gal penerbitan STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 [
bulan"

9). Pasal 15 ayat 4 UU KUP.

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dim
ayat l" telah lewat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tamba
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa
nga 48o/o dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, da
hal WP setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dipidana karena
lakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana
innya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
hukum tetap.

10). Bunga Pasal 19 ayat 1 UU KUP.

Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat
tapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pe

betulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau pu
an peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang
sih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan
dak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau
dibayar itu dikenai sanksi administrasi bunga 2olo per bulan
seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sam
tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan
jak, dan bagian dari bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan.

11). Bunga Pasal 19 ayat? UU KUP.
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lt,rl;rnr hal Wp diperbolehkan mengangsur atau menunda
lrerrrl r.ry:rran pajak, dikenai sanksi administrasi bunga 2o/o per bu-
lal rl;rri jumlah pajak yang masih harus dibayar aan bagian dari
hularr rlihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ll). Bunga pasal 19 ayat 3 UU KUp.
l);rlarn hal Wp diperbolehkan menunda penyampaian surat

;rrrrrrlr.r'itahuan tahunan dan ternyata perhitungan sementara pa-
falr v'rrrg terutang sebagaimana dimaksud pasar 3 ayat (5J kurang
rlrrl frrrnlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan
;rrirrlr;rvaran tersebu! dikenai bunga 20/o per bulan yang dihitung
rlall r;;r.t berakhirnya batas waktu penyampaian SpT Tahunan se_
irngrirrrana dimaksud daram pasar 3 ayat (3) huruf b dan c sampai
larrpll;rl dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian
rlnr I hrrlan dihitung penuh 1 (satuJ bulan.

r',liirnksi Kenaikan
I ). Kenaikan Pasal 8 ayat 5 UU KUp.
l(ckurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapalr sc-

hag;rlrnana ayat (4), dikenai sanksi administrasi kenaikan 50(xr
rlarl pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi wp scbelunr
ln;r,r',n pengungkapan tersendiri disampaikan. pemeriksaan tc-
lap rlilaksanakan.

2). Kenaikan pasal 13 ayat 3 UU KUp.
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari surat ketetapan

gral;rk (SKP) karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaima_
*a rlirnaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi
nrlrrrinistrasi berupa kenaikan suatu jumlah proporsional yang ha-
nr,; rlitambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar di SKp.

li). Kenaikan Pasal 13 A UU KUp.
WP yang karena kealpaan tidak menyampaikan SpT atau me_

ny;unpaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
Irtr,l;rmpirkan keterangan yang isinya tidak benar sehinggadapat

'rr,rimbulkan 
kerugian bagi pendapatan negara, tidak dikenai
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sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilaku

WP. WP wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pi

yang terutang beserta sanksi kenaikan sebesar 200olo dari

pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui SKPKB'

4).Kenaikan Pasal 15 aYatZ UU KUP'

fumlah kekurangan paiak terutang dalam Surat Ketetapan

jak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi

ikan 1000/o dari jumlah kekurangan pembayaran pajak'

5). Kenaikan Pasal 17 D aYat 5.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

ayat 4 Dirien Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Ku

Bayar, iumlah kurang dibayar ditambah dengan sanksi adm

trasi kenaikan L00o/0.

2.3.3. Lingkup Penegakan HukumAdministrasi dalam Paiak

Penegakan hukum administrasi dalam paiak, muncul

ada ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya menu

undang-undang. Ketidakpatuhan ini mengakibatkan WP

sanksi administrasi sesuai pelanggarannya'

Penegakan hukum paJak secara administrasi dilakukan me

lui surat iagihan pajak. Menurut Cyrus Sihaloho {2002:18J'.su
tagihan pui* uarUh surat untuk melakukan tagihan pajak r

,tiu sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga' Surat

gihan paiak diberikan kepada WP dalam rangka penagihan

ierutangnya dan penagihan sanksi administrasinya'
Penerbitan suratlagihan pajak disebabkan oleh WP d

kan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga (Sihal

2002:4l),yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga

Iakukan dengan surat Paksa.

Jenis surat tagihan pajak dalam ketentuan UU Pajak

penegakan hukum pajak secara administrasi, sebagai berikut:
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a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SIPKB).
SKPKB adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk me-

Ituntukan besarnya jumlah pokok paja( kredit pajak, kekurangan
pembayaran pokok paiak, besarnya sanksi administrasi, dan jum-

lElr pajak yang masih harus dibayar (Mardiasm o,2077: 26).

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

SKPKBT menetapkan sanksi administrasi kenaikan 200o/o da-

t'l lumlah kekurangan paiak tersebut. |angka waktu penerbitan

$KPKBT 10 tahun sesudah pajak terutang berakhirnya masa pa-

fek, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

c. Surat Keputusan Keberatan [SKK) yang menyebabkan pa-

lal( terutang bertambah.

Liberti Pandiangan (2OO7z 116J mendefinisikan SKK adalah

rttrat keputusan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

rllnJukan WP menyebabkan pajak terutang bertambah.

d. Putusan Banding menyebabkan pajak terutang bertambah.

Liberti Pandiangan (2007: 117) mendefinisikan putusan ban-

dlng adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

!il(K yang diajukan WP menyebabkan pajak terutang bertambah.

Dalam hal WP masih merasa kurang puas terhadap keputus-

ntr Ditjen Pajak terhadap keberatan yang diajukan, WP masih di-

hnrl kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan
pnfak *Majelis Pertimbangan Pajak-, dalam jangka waktu tiga bu-

lnn sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima.
e. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak

terutang bertambah.

Liberti Pandiangan {2007: 116) mendefinisikan surat kepu-

tttsan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan

kosalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam pe-

iln'{rpan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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yang terdapat dalam Surat Ketetapan Paiak atau Surat Tagihan

iak, mengakibatkan pajak terutang bertambah'

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan

an atau penggantian kepada peiabat terhadap Surat Teguran

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis'

2.3,4. Proses Penegakan Hukum Pidana dalam Paiak

Kejahatan perpajakan dapat disebut keiahatan luar

(extra ordinary uimes) atau kejahatan kerah putih (whire

crime). Kejahatan/pidana perpajakan agak sulit dideteksi'

dilakukan orang-orang sangat piawai (skill person)'

dang kejahatan ini dilakukan orang-orang di luar institusi pe

jakan itu sendiri, atau juga dapat dilakukan bersama'sama

lusi) dengan orang-orang yang terkait dengan institusi

dengan berselimut yuridis formil, baik bersama'sama melaku

pemufakatan iahat dengan WP, baik sebagai pelaku utamA

pembantu, pelaku penyuruh, maupun pelaku intelektualnya'

keiahatan perpatakan lnl pun nilainya sangat material' Ke

negara aklbat ketahatan/pldana perpaiakan bisa mencapai

an bahkrn ratusan trlllun ruplah; suatu nilai yang sangat

bagi pomblayaan suatu negara seperti Indonesia, yang sangat

merluksn dana untuk Pembangunan.
UU No, 28l2OO7 tentang KUP sebagaimana telah diubah

khir dengan UU No. L6lZOOg (UU KUP) mulai diundangkan,

1 fanuari 2008. Hal ini dikarenakan UU tersebut mem

konsep baru "busine ss friendly" dan konsep kedudukan hukum

kus dan WP setara. WP maupun fiskus berisiko menghadapi

si hukum, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana,

bila salah satu dan atau keduanya melakukan perbuatan

hukum, baik pelanggaran maupun keiahatan terhadap.UU

jakan.
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1,4. Penegakan Hukum

1,4.1. Penegakan Hukum kepadaWP

Penegakan hukum kepada WP tidak dapat dilepaskan dari
pombicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana. Orang tidak
fiungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak

itolakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan

drlam menjatuhkan pidana unsur "tindak pidana" dan "pertang-

SungJawaban pidana" harus dipenuhi.
Unsur tindak pidana dan kesalahan fkesengajaan) adalah un-

,ur sentral dalam hukum pidana, Unsur perbuatan pidana terletak

dllam lapangan objektif yang diikuti unsur sifat melawan hukum,

lodangkan unsur pertanggungiawaban pidana merupakan unsur

lub,ektif yang terdiri atas kemampuan bertanggung jawab dan

ldanya kesalahan [kesengajaan dan kealpaan).

UU Perpajakan juga memuat ketentuan pidana yang menga-

Hr setiap pelaku atau pejabat yang tidak menyampaikan SPT,

frng isinya tidak benar, diancam pidana berdasarkan kesalahan-

llYo.

fenis dari kesalahan yang diperbuat, yakni:

a. Kesalahan berdasarkan kealpaan dalam ketentuan Pasal 38

UU Perpajakan: Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau

ftenyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar

ItEu tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya ti-
dak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, dipida-

hl kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2

[dua) kali jumlah paiak terhutang.
Pengertian kealpaan dalam ketentuan undang-undang ini

ldalah perbuatan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, dan tidak

Etomerdulikan kewajibanny& atau kurang memperhatikan keada-

l[ perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi negara. Setiap

0lrng atau WP yang melakukan perbuatan kealpaan dapat dian-
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cam pidana hukuman kurungan paling lama 1 [satu) tahun

denda dibebankan paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak.

b. Kesalahan berdasarkan kesengajaan dalam ketentuan

39 UU Perpajakan: Setiap orang yang secara sengaja; tidak
daftarkan diri, menyalahgunakan, menggunakan,

tanpa hak NPWP, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

gaimana dimaksud Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat

beritahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

nolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

29i atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau do

lain; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau

kumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah di

atau dipungut.

Pengertian kesengajaan dalam ketentuan undang-undang

adalah suatu perbuatan secara sengaja dan dilakukan
atau WP dengan kesadarannya dan dengan maksud tertentu
tuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang

orang lain atau masyarakat maupun negara. |elas, setiap

atau WP dikarenakan perbuatannya secara sengaia atau secara

dar dilakukan bertujuan untuk maksud tertentu dengan

tungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan

bagi orang lain atau masyarakat maupun negara, diancam

penjara paling lama 6 [enam) tahun dan denda paling ti
(empat) kali dari jumlah pajak terhutang.

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT

menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara t
kenai sanksi pidana apabila kealpaan itu pertama kali dil
WP. WP wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah
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tlnttang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200o/o dari

fUmlah pajak kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan
tUrnt Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

UU No. 28/2007 menjelaskan juga setiap orang yang secara

t€ngafa; tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau ti-
dlk melaporkan usahanya rlntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

f,ena Pajak; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NP-

WP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; tidak menyampai-

tln Su.rt Pemberitahuan; menyampaikan Surat Pemberitahuan

dfn/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Renolak untuk dilakukan pemeriksaan; memperlihatkan pembu-

IUan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan

Itolnh-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang se-

banurnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

ll lnelonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan bu-

ft, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan,

f$tt dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
rlokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembuku-

lil yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

aplikasi online di Indonesia; tidak menyetorkan pajak
telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan

glan pada pendapatan negara, dipidana dengan penjara pa-
slngkat 6 (enam) bulan dan paling Iama 6 fenamJ tahun dan

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
kurang dibayar dan paling banyak 4 fempatJ kali jumlah pa-

terutang tidak atau kurang dibayar.
Pldana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2
snnksi pidana, apabila seseorang melakukan Iagi tindak pida-

dl bidang perpajakan sebelum lewat 1 [satu) tahun, terhitung
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap
yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

ahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pe-
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ngukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat
beritahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau
dak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan
atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajal$
dana penjara paling singkat 6 [enam) bulan dan paling la
(dua) tahun dan denda paling sedikit 2 [dua) kali jumlah
yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan
dilakukan dan paling banyak 4 fempat) kali jumlah restitusi
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang
kukan.

Penegakan hukum pidana kepada WP juga dikenakan bagi
tiap orang yang secara sengaja; menerbitkan dan/atau
kan faktur paja( bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
jak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
si yang sebenarnya; menerbitkan faktur pajak tetapi belum di
kuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan
penjara paling singkat 2 [dua) tahun dan paling lama 6 fenam)
hun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak da
faktur paiak, bukti pemungutan pajah bukti pemotongan pa
dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak d (enam)

iumlah pajak dalam faktur paia( bukti pemungutan paiak,
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran paiak.

Perbuatan yang dilakukan WP di bidang perpajakan
merupakan tindak pidana sekaligus perbuatan di bidang
trasi, seperti tidak memasukkan surat pemberitahuan atau
sukkan surat pemberitahuan yang diwajibkan UU perpaja

yang isinya tidak benar atau palsu. Untuk masing-masing
an itu dapat dijatuhkan sanksi pidana untuk tindak pidananya
sanksi administrasi untuk perbuatan tidak mengindahkan
tuan administrasi.

Sanksi pidana wewenang pengadilan pidana dan dij
oleh hakim pidana, bila hakim mendapatkan keyakinan si
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bgnar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana. Sanksi ad-

illnlstrasi termasuk wewenang administrasi pajak -Ditjen Pa-

flk-, dan dijatuhkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, seba-

pl pejabat pelaksana Ditjen Paiak bila syarat-syarat yang diten-

6tkan oleh undang-undang dipenuhi.

1,,1.2. Penegakan Hukum kepada Fiskus

UU KUP sebelumnya belum mengatur rinci dan jelas sanksi

hukum kepada fiskus, sebab fiskus representasi negara, pihak

|rng memiliki kewenangan mengatur warga negaranya atau bu-

kan warga negara Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indone-

tle, UU Perpajakan saat itu cenderung "state friendp" (bersahabat

itau berpihak kepada negaraJ, bukan business friendly.
Substansi perundang-undangan perpajakan sekarang me-

itunculkan fenomena baru, yakni mendorong (encourage) kebera-

filan WP untuk melakukan perlawanan secara hukum kepada fis'

kus, sehingga memunculkan berbagai masalah dan risiko baru di

bldang hukum yang dapat mengancam fiskus.

Masalah dan risiko ini dapat berupa pengaduan WP terhadap

l€gala pekerjaan fiskus, terutama dalam menialankan fungsl pe-

Itgakan hukum {law enforcement) kepada WP. Misalnya, ketika

Aecount Representative [AR) menyampaikan Surat Imbauan;

Fungsional Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pe-

Itteriksaan (SPZ); atau furu Sita Pajak Negara IISPN) menyampai-

kEn Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ISPMP) kepada WP,

kotlganya berpotensi diadukan kepada aparat penegak hukum,

balk kepada Polri, Keiaksaan, maupun Kehakiman, bahkan ke Ko-

mlsi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan WP, termasuk gugatan perdata, pidana, maupun

tatausaha negara. Sejauh ini, WP memanfaatkan pasal-pasal UU

l(UP. Misalnya Pasal 34 [kewajiban fiskus menjaga rahasia WP),

Pesal 41 (sanksi pidana atas pelanggaran atau kejahatan fiskus),
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dan Pasal 43A (kewenangan Dirien Paiak dan Menkeu tel

fiskus yang terindikasi melakukan tindak pidana pajak dan

pidana korupsi) dalam memerkarakan fiskus'

WP pun sering menggunakan UU No' 8/1981 tentang

untukmemerkarakanfiskus.Misalnyapengaduandengan
perbuatan tidak menyenangkan (vide Pasal 335 KUHP)' pet

maran nama baik [vide Pasal 310 ayat (1) KUHP)' dan sejenis

WP iuga bisa memanfaatkan UU No' 2Al2O0L tentang Tindak

dana Korupsi (UU Tipikor) dan UU No' 8/2010 tentang'l'ln

Pldana Pencucian Uang IUU TPPU) untuk mengadukan fiskus

pada penegak hukum'

Dalam ketentuan UU No. 28/2007, penegakan hukum p

kepada:
a. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau secara sel

ja menghitung atau menetapkan paiak tidak sesuai ketentuan

perpaiakan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-unda

b. Pegawai paiak yang dalam melakukan ilgasnya secara

ngala bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam

tuan peraturan perundang-undangan perpaiakan' dapat diad

ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang

kan pemeriksaan dan investigasi' Apabila terbukti melaku

dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang

c. Pegawai paiak yang dalam melakukan tugasnya I

melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP

menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum diancam

dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP'

d. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan

sendirisecaramelawanhukumdenganmenyalahgunakan
saannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu'

mernbayar atau menerima pembayaran, atau untuk meng€

sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam pidana sebagaimana
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l2 llU No. 3U7999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup-
tl dan perubahannya.

e. Pegawai pajak tidak dapat dituntut secara perdata maupun
pldana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasari itikad baik
dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

UU No. 28/2007 juga membebankan pertanggungjawaban pi-

dnna kepada:

a. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajib-

l[ merahasiakan hal sebagaimana Pasal 34, dipidana kurungan
pallng lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp

l6,OOo.ooo,o0 fdua puluh lima juta rupiah).
b. Pejabat yang secara sengaja tidak memenuhi kewajiban-

nya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewa-

flban pejabat sebagaimana Pasal 34, dipidana penjara paling lama

I (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 flima
puluh juta rupiah).

c. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana ayat (1)

Crn ayat (2), hanya dilakukan berdasarkan pengaduan orang yanB

htrahasiaannya dilanggar.

1,4,3. Proses Peradilan Pidana dalam Pafak

Pelanggaran terhadap kewaiiban perpajakan yang dilakukan

lYP, sepan;ang menyangkut tindakan administrasi perpajakan di-

|tnal sanksi administrasi. Sedangkan yang menyangkut tindak pi-

di bidang perpajakan, dikenai sanksi pidana. Untuk mengeta-

lUl telatr terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, perlu di-

l|kuknn pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pe-

fllnuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

akan. Khusus untuk pemeriksa pajak adalah PNS di ling-
Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirien Pa-
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iak yang diberi tugas, wewenan$, dan tanggungiawab untuk

iatsanrtan pemeriksaan di bidang perpaiakan'

Laporrn terhutang hasil pemeriksaan disusun dalam

laporan pemeriksaan paiak oleh pemeriksa paiak secara

ielas, sezuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan' Tuiuan

riksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan

perpalakan dalam rangka memberikan kepastian l-:Ili:
un, drn pembinaan Wn. Tuluan lainnya dalam melaksanakan

tentuan p erundang-undangan perpaf akan'

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan la

terhadap suatu ienis pajak atau seluruh jenis paiak' untuk

berjalandanatautahun-tahunsebelumnyalainyangdi
tempat WP, dan pemeriksaan kantor terhadap suatu ienis

tertentu, baik tahun berlalan dan atau tahun-tahun se

yang dilakukan di kantor Ditien Palak'

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dalampemeriksaantindakpidanadibidangperpaiakan
dapat pemeiiksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk

dapatkan buKi permulaan tentang adanya dugaan telah

tindak pidana di bidang perpajakan'

Permen Keuangan Republik Indonesia Nomor 202lyM

2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindalt

dana di Bidang Perpaiakan, mendefenisikan bukti permulaan

bagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan'

lisan, atau benda yang dapat memberikan petuniuk adanya dt

an kuat sedang atau telah terjadi tindak pidana di bidang

jakan yang dilakukan siapa saia, yang dapat menimbulkan

an pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan dil

t an Ueraararkan hasil analisis data' informasi' laporan' p

an, laporan kegiatan inteliien, pengembangan pemeriksaan

permulaan, atau pengembangan penyidikan' baik untuk st

ienis paiak maupun satu ienis paiak'
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Pomcriksaan bukti permulaan dilakukan Kantor Wilayah atau

Intelijen dan Penyidikan. Berdasarkan hasil pemerik-

hul<tl permulaan, dapat diketahut tindak Ianjut harus dilaku-

Tlndak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan diusulkan
nya penyidikan atau tindakan lain berupa: penerbitan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan
pldana selain tindak pidana di bidang perpaiakan yang

dlteruskan kepada pihak berwenan& pembuatan laporan su-

npabila WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya,

tan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indika-

tlndnk pidana di bidang perpajakan.

"Bahan baku" pemeriksaan bukti permulaan berasal dari
Kantor Pelayanan Pajak dan pengaduan masyarakat. Tidak
usulan dari Kantor Pelayanan Pajak diterima dan langsung

Kanwil Ditjen Pajak, Ada juga yang ditolak karena diang-

tldak layak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Ponyldikan
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan

tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari ser-

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

Hnrlat< pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemu-

*tR tcrsangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat

lllnkukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dit-
pn Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak
pltlnna di bidang perpaiakan. Penyidikan ini dilaksanakan berda-

Drkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani Dirjen Pa-

flk atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jika diperlukan, poli-

ll dapat mendampingi atau membantu penyidik pajak, terutama

fitnsalah pemberkasan.
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Penyidik pajak harus memberitahukan kepada jaksa

tut umum bila memulai penyidikan dan wajib menyampaikan

sil/laporan penyidikannya, faksa penuntut umum akan m

kan apakah masalahnya sudah matang untuk diajukan ke

dilan. Proses penyidikan mengandung dua klausul, yakni

dikan yang berakhir dengan diserahkannya hasil penyidikan

pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara

kan permintaan Menteri Keuangan. Hasil penyidikan tidak

ses di pengadilan/dihentikan, dengan catatan WP yang disidik

lah melunasi utang paiaknya dan ditambah sanksi admin

denda 4 fempat) kali jumlah pajak.

c. Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

pahkan perkara ke pengadilan negeri berwenang dalam hal

menurLrt cara yang diatur undang-undang dengan permintaan

paya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

nuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

kim. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan,

tut umum mempelajari berkas perkara dan dalam waktu 7 (tui

hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil

telah siap dilimpahkan ke pengadilan atau masih harus

lagi. Apabila belum lengkap, berkas perkara dikembalikan ke

nyidik untuk dilengkapi dengan dijelaskan hal-hal yang d

kurang. Jika lengkap dan memenuhi syarat, penuntut umum

Iimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan memohon agar

gera diadili dan disertai surat dakwaan. Tuntutan surat pe

an perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada

atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan kepada

nyidik.
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Plrurlllan
f.t'oscs peradilan tindak pidana pajak menggunakan ketentu-

Httkrrrn Acara Perdata, sebagaimana ketentuan UU No. 81/-
I lFntang KUH-Pidana.

I ), l'e mbacaan surat dakwaan

llaklrn ketua sidang meminta terdakwa untuk mendengarkan
'a srrl<sama pembacaan surat dakwaan dan mempersilakan
prrnuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

2 l. t,cngajuan eksepsi oleh terdakwa/penasehat hukumnya.
llkslpsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:

khgarlllln tidak berwenang mengadili fberkaitan dengan kompe-

Flltl ebsolut/relatifJ; Dakwaan tidak dapat diterima (dakwaan di-

illrl knburTobscuar libell\; Dakwaan harus dibatalkan [karena
hhrrr, kadaluarsa/ nebis in idem,

ll), l,c.mbacaan putusan sela oleh majelis hakim.
4). Model putusan sela ada 2 [dua macamJ:

'l'klak dibuat secara khusus, biasanya untuk putusan sela ha-

$m/rrraJelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan.

?Ultr*,,n lni dicatat dalam berita acara persidangan dan nantinya

Cltrrrut dalam putusan akhir dan dibuat secara khusus dalarn sua-

B ltnskah putusan.

5). Pembuktian oleh jaksa penuntut umum: Pengajuan saksi

ptrg rncmberatkan (saksi A charge); Pengajuan alat bukti lainnya

fllltrr mcndukung argumentasi penuntut umum.
0 ). Pemeriksaan terdal$va

7). Pembacaan tuntutan pidana {requisitor)
tl). Pengajuan/pembacaan nota pemb elaan Qtleidooi)
t)). Pengajuan/pembacaan tanggapan [replik dan duplik)
l0J. Sidang pembacaan putusan"

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan

bstrlasarkan surat dakwaan, segala sesuatu terbukti di persidang-

lll, luntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan.***
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Bab lll

[ualifikasi $anksi Pidana

pada Pelaku Pidana Perpajakan

3.1. Ketentuan Pidana Dalam UU Perpajakan di Indonesh

3.1.1. Pengertian Tindak Pidana Paiak

F*AGINDAK pidana di bidang perpajakan adalah suatu per

G an melanggar peraturan perundang-undangan pajak

* menimbulkan kerugian keuangan negara. Pelakunya
cam hukuman pidana. Ketentuan tindak pidana pajak terdapat
lam hukum pidana pajak: Perbuatan-perbuatan apa yang da

ancarn hukuman; siapa-siapa yang dapat dihukum; hukuman
yang dapat dijatuhkan,

1. Ttndak Pidana Menghalangi Pemeriksaan

Tindak pidana ini terurai dalam 2 [dua) pasal UU No. 1

2000, yaitu Pasal 39 ayat [1) sub. D dan Pasal 41A:
a. Setiap orang secara sengaja menolak untuk dilakukan

saan sebagaimana Pasal 29 sehingga dapat menimbulkan
gian pada pendapatan negara (vide Pasal 39 ayat (1) sub. D

No.1612000),
b. Setiap orang yang menurut Pasal 35, memberi keterangan

bukti diminta, tetapi secara sengaja tidak memberi k
atau bukti yang tidak benar (vide Pasal 41A UU No. L6/2000
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Dalam peraturan perundang-undangan pajak ditegaskan, Dit-
PaJak berwenang melakukan pemeriksaan untuk rnenguji ke-

n pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam
ksanakan ketentuan perundang-undangan perpaj akan.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor [pemeriksaan kan-
ctau di tempat WP fpemeriksaan lapangan), yang ruang ling-
pemerilsaannya meliputi tahun-tahun lalu maupun tahun

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap instansi peme-

trh dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pa-

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji memenuhi

Jlban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran

, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban per-

lainnya dibandingkan keadaan atau kegiatan usaha sebe-

dari WP.

Pemeriksaan sederhana dapat juga dilakukan bertujuan:
Menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambah-

an Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mengukuhkan/mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Memberikan NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak se-

cara iabatan.
Dalam melakukan pemeriksaan unsur atau pendekatan pem-

blnaan lebih diutamakan kepada WP dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajak-

an, WP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan

buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan keterangan-

keterangan lain yang diperlukan berkaitan dengan perolehan
ponghasilan atau kegiatan usaha. Bilamana yang diperlukan tidak
dapat diberikan WP dengan dalih menghindarkan diri, petugas

pemeriksa diperbolehkan memasuki tempat atau ruangan yang

tllduga petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-bu-
ku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen itu. Untuk mencegah

adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, ca-
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tatan, dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang di
kan tidak dapat diberikan WP, ditegaskan kewajiban me
kan ditiadakan.

Praktek pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
WP selalu berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu dengan
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi,
pihak lainnya, baik dalam membuat pembukuan atau catatan
tatan atau dokumen-dokumen dalam pemenuhan kewajiban
pajakan. Apabila terjadi pemeriksaan oleh petugas pajak
WP, pihak ketiga wajib memberikan keterangan atau bukti
diminta pemeriksa pajak dengan terlebih dahulu Ditjen
mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak ketiga
ngan mendasari kepentingan pemeriksaan. Kewajiban dari
ketiga untuk merahasiakan keadaan WP untuk keperluan
riksaan dan penyidikan pajak ditiadakan, kecuali untuk bank.
wajiban merahasiakan ditiadakan berdasarkan perintah
dari menteri keuangan.

2. Tlndak Pidana Mempersulit Penyidikan

Tlndak pidana ini pengaturannya terurai dalam Pasal 41
"Setlap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mem
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

Perbuatan mempersulit atau menghalangi penyidikan
dap tindak pidana perpajakan dicontohkan dalam hal
langi penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan
han bukti, dan sebagainya.

Perbuatan yang diancam sanksi pidana fdelik
adalah tindak pidana yang dilakukan WP, dilakukan pejabat,
kukan pihak ketiga yang bukan WP dan bukan pejabat

M.R. Hattink memberi arti luas kepada frskal strafrecht
dalam arti luas berkaitan dengan keuangan negara.
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Dalam arti sempi! tindak pidana fiskal dapat diartikan seba-
:al tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan.

Tindak pidana dibidang perpajakan memiliki cakupan sangat
luns, karena dapat dilakukan, baik Wp sendiri, orang lain, alu
oleh pejabat pajak. Materinya sebenarnya hanya mengenai jumlah
Ite,ak, tetapi latar belakang iang dapar menyebabkan pajak ku_
lrng dibayar sangat luas dan dapat meliputi data kena pajak (yang
bormacam-macam bentuknya), Surat pemberitahuan, cara perfri-
tungan, pembukuan, pembayaran, pemotongan, rahasia jabatan,
dan sebagainya.

. Orang ketiga yang bukan Wp dapat juga melakukan tindak pi-
dEna dalam bidang perpajakan, ,p"bil" orang itu berlaku sebagai
kunsa atau pegawai WP melakukan perbuatan tindakan yrng 

"ai-

Fntukan undang-undang pajak sebagai tindak pidana pajak. Sela-
ln |tu, kalau orang ketiga memalsukan benda-benda materai atau
lholakukan penyuapan kepada pejabat pejabat dapat terlibat da-
lrm tindak pidana apabila ia meianggar rahasia iabatan atau nrela-
kukan pemerasan terhadap Wp.

Tindak kejahatan di bidang perpajakan dapar dil<elompokkan
henJadi dua bagian, yaitu kealpaan fpelanggaran) dan kesengaja.
lh (kejahatan) flrawan, 2003: 10).

Rochmat Soemitro dalam bukunya pajak Ditinjau darl Segl
Hukum memberikan arti tindak pidana fiskal sebagai: perbuatan
€llakukan orang atau badan melalui orang tertentu perbuatan ltu
[t0menuhi rumusan undang-undang; gleh undang-undang dian-
Ern sanksi [pidanaJ; Melawanlbertentangan dengan hukum, me_
fltglkan masyarkat; Dilakukan di bidang perpajakan

Suatu rumusan tindak pidana, memuat rumusan tentang:
l, Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addres-

saat norm);
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b.

c.

Perbuatan dilarang (straJbaar), baik dalam bentuk
sesuatu lcommission), tidak melakukan sesuatu I
menimbulkan akibat (kejadian ditimbulkan oleh ke
.Ancaman pidana [strafmaat).

Sesuai asas legalitas perpajakan, untuk dapat me
seorang melakukan tindak pidana perpajakan dan dapat
sanksi, harus terlebih dahulu ada ketentuan hukum yang

tur tentang tindak pidana paiak. Berlaku asas umum
kum pidana, yaitu nullum delicrum noella poena siniae
2009: 8). Asas ini membuat tidak mungkin seseorang
kuman untuk suatu tindakan yang perumusannya tidak
dalam undang-undang.

Perbuatan tindak pidana fiskal dirumuskan dalam
undang. Sumber hukum tentang tindak pidana pajak ada
KUHP, yang juga memuat perumusan umum tindak pidana
pemerasan, penyuapan, dan penggelapan paiak. fika tindak
dilakukan dalam bidang perpajakan, itu merupakan tindak
pajak walaupun perumusannya tidak terdapat dalam peru
undangan pajak"

Tindak pidana fiskal digunakan dalam artl sempit dan
pakan pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan.
pidana fiskal diancam sanksi pidana yang diatur dalam UU
jakan maupun dalam KUHP. Bila dalam UU pajak maupun
terdapat ancaman sanksi untuk tindak pidana pajak yang
diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU

an. Untuk tindak pidana fiskal yang dalam UU Perpajakan
terdapat ancaman pidana, diberlakukan ketentuan dalam KU
Bila tindak pidana fiskal dilakukan oleh badan (PT, firma, d
maka tuntutan dilakukan terhadap dan hukuman dijatuhkan
pada pengurus. Tindak pidana fiskal dibedakan antara pela
an pidana dan keiahatan, yang sanksinya berlainan.
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lercorang dikatakan melakukan tindak pidana bidang perpa-

hlla memenuhi unsur-unsur tindak pidana paiah yaitu ada
pnJak tindak pidana, terdapat sifat melanggar hikum [ada

n), yang dapat berupa kealpaan atau kesengajaan, serta
rlnri perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi kriteria

ncmenuhi unsur-unsur waktu dan tempat. Dalam ketentuan
tllatur dalam UU Perpaiakan Indonesia, terdapat beberapa
tlndak pidana pajak:

r, Subjek tindak pidana. Pengertian barang siapa merujuk pa-

llapu saja yang perbuatannya bertentangan dengan kewajiban
kan yang ditentukan dalam UU Perpajakan.

h, Pcrbuatan sifat melanggar hukum, yaitu perbuatan subjek
pldana yang bertentangan atau tidak dikehendaki oleh ke-
peraturan perundang-undangan perpajakan. Kriteria per-

tersebut dirumuskan dalam UU Perpajakan.

e. Kesalahan, yaitu unsur kesalahan dari perbuatan bersifat
nggar hukum, terdiri atas golongan kesengajaan dan kealpa-

Kese'ngajaan, artinya ada niat pelaku untuk melakukan tindak-
mclanggar ketentuan berlaku. Kealpaan, artinya karena tidak

lalai, tidak hati-hati, dan tidak memperdulikan kewajib-
sehingga perbuatan itu berakibat hal yang tidak dikehen-

trndang-undang.
d. Akibat perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan an-

Etrnan pidana, yaitu dapat merugikan negara atau WP.
e, Waktu, tempat, dan keadaan. Unsur waktu tindak pidana di

lldang perpajakan hanya dapat dituntut apabila belum lewat jang-

ft wnktu kedaluarsa ditentukan UU Perpajakan; bisa Iima tahun

blln 1ug, sepuluh tahun, sejak terutangnya pajak, berakhirnya ma-

,t pnJak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun

PtlHk hersangkutan. Unsur tempat menunjukkan apakah tidak pi-

€enn dl bidang perpajakan bersangkutan masih dalam wilayah
Wewenang dari ketentuan perundang-undangan Indonesia dan
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menentukan pula pengadilan negeri mana yang berhak memer
riksa dan mengadili tindak pidana yang bersangkutan. unsur kea
daan merupakan keadaan yang mempunyai akibat meringan
atau memberatkan hukuman/pidana kepada subjek tindak
pajak. Keadaan yang memberatkan, misalnya pengulangan ti
pidana pajak.

Setiap perumusan tindak pidana pajak dalam UU pajak m
bedakan kesalahan pelaku tindak pidana perpaiakan menjadi
yaitu tindak pidana perpajakan dilakukan secara sengaja dan
rena kelalaian atau kealpaan. Namun sering tidak dijelaskan,
dimaksud kesengajaan dan kealpaan secara jelas, khususnya
tang kesengajaan. Ini mungkin karena pembuat undang
memandang pengertian kesalahan telah diketahui secara
Oleh karena itu, untuk memahaminya harus merujuk apa yang
atur dalam hukum pidana secara umum.

Dalam hukum pidana, diadakan pembedaan tentang
an dan pelanggaran. Tidak ada perbedaan kualitatif antara
hatan dan pelanggaran. yang ada hanya perbedaan kuantitatif,
Itu keJahatan pada umumnya diancam hukuman lebih berat
pada pelanggaran. Pembagian juga pada mulanya diikuti
tegas dalam UU Perpajakan Indonesia yang mengatur keten
pidana perpajakan.

Penrbagian tindak pidana perpajakan menjadi kejahatan
pelanggaran didasari sifat kesalahan yang mendasarinya, yaitu
rena kealpaan atau dilakukan secara sengaja. Dalam penyem
naan UU Perpajakan di Indonesia dilakukan perubahan
pembagian ini. UU perpajakan Indonesia cenderung tidak
membagi tindak pidana perpajakan menjadi kejahatan dan
langgaran. Dalam UU No. g/tggf tentang perubahan Atas UU
611983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan,
tentuan Pasal 42 UU No. 6/L993 dihapuskan. Tidak ada lagi
bagian dan pemakaian istilah kejahatan dan pelanggaran
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or lrrrooruesretindak pidana perpajakan yang diatur dalam UU KUp. Hal ini di-rkuti pembuatan uu *o. rc1,oi',;* pajak dan Retribusi Da-
liil;f,}l'X:: ffTi:'] ".'u 

pi i",'ai ni d a n g p erpajakan d a e.
kan karena t 

"trtri]8, 

menggolongkan tindak piaana ,rrr^O,,rUr-
pelanggaran atau secara sengdja menjadi kejahatan dan

Teori tindak oidana di Indonesia, pada umumnya tidak mem_bedakan secara kuatitauf anta;;"dal:: dan petanggaran terka_It tindak pidana, tetapi hanya ,".r.;U;;;,rtenganu"rr.ry*"rnksrhukum*;ffi .$:::T:ir1,:ll;-*il
tldak perlu dilakukan-pembagian tinaat'iiarna perpajakan men-fndi kejahatan dan netan#;. ffir;ilruu.rn yang diatur da_lnm uu perpayakan.rndonesia r;;;;;;r. membedakan anrara
;iffJ ;,fi::fiT?'*n vans air,r"# rarena kearpaan ryang

.r 
ra 

lencaia 
(r,d,,i"'.ff :_ff E,l#?, ffi 1*f [r#tuan pasal 27 Uu No. 1211985 dr; ;;;ilr)85 masih uerraku, masih ada p.*b;;;;;li;#i:1)o# Xl,rll{-sn dan pelanggaran dalam bid*;;;;;;

Itntan dalam uiarrg u", materai. 
ta tindak pidana keja-

3.t.2. Tindak pidana Dilakukan pegawai pajak
Terkait karakteristik
ru subiek Daiak rreto- 

ji::*, *'njr-vans dilakukan peJabatrelaku subjek paiah k l,rudrrd yang_dilakukan peJabat

nn dan Tatacare ,..^^llilTrn Uy.*r. ZB/z0oZ rentang I(;;;;;;:
::l 

ur" Tatacara eerpayakan m"}-"ffi*:zuu'l 
tentang Ketentu-

Ittgas pajak.ruoun lr"rareo ,,^-- --,, , 
ttiap pejabaf baik pe-

Irr1,,.r 
nrirt maupun mereka yang merakrur",ro 

pejabaf baik pe.
pnJnkan, dilarans mpno.hdL^-r--_ r n tugas di bidang per-

ff lllil,l,l ;:n ffi:':y$; rffiil jlT;.' f:f::ffJ;perpajakan. pelanggaran i""nra", 
-;":::::'""1' vvr menyangkul

renksi pidani cphro-i 111,,1_"lnrdup 
larangan ini dapat jir*rmrenksi pidana sebagai berikut;
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(empat juta rupiah). Sanksi tindak pidananya menjadi pidana ku
rungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Pejabat yang secara sengaja tidak memenuhi kewaji
nya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
jiban pejabat, dipidana penjara paling lama 2 [dua) tahun
denda paling banyak Rp 10.000.000,00 [sepuluh iuta ru
Sanksi tindak pidananya menjadi pidana kurungan paling lama
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 flima
luh juta rupiah).

Berikut ini tindak pidana dilakukan Wp dalam berbagai
turan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:

7. Tindak Pidana Dalam Undang-undang Kttp

a. Tindak Ptdana Pajakyang Dilakukan secara Sengaja Terkait
ngan Penyetoran Pajakyang Telah Dipotong atau Dipungut

Berdasarkan Pasal 39 ayar (1) hurufi UU No. ZB/ZOOT
unsur tindak pidana pajak terkait dengan penyetoran pajak
telah dlpotong atau dipungut adalah sebagaimana berikut:
t) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.
2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi

dak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau tidak
torkan pajak yang telah dipunguL

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan dilakukan sengaja.
4J Akibat perbuatan yang melanggar hukum adalah menim

kerugian pada pendapatan negara.
Tindak pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf

Iah diatur dalam KUHP Pasal 372: barangsiapa dengan
dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang
ru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
ancam karena penggelapan.
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Tffi H:;
pajak -- E'^qr\q,nan seoagai pengusaha kena

ii ff HX:1i;1il,T1' 
perbuatan dirakuka

pak negatif dalam 
rng melangg" h;k'# 

secara sengaJa'

ponghasiran.'- t"u"'r*ffi'r#[ff:TXi?tf*t1

?lndak pidana pajak oleh pejabat Bank

Y:rrO 
pidana yang Dilakukan pejabat pajak pusat Karena Keat_

Pasal 41 ayat [1) Uttorhadapr;;;',:H,'#::(::::,f.Ti:H;:i1ll.;ll,lj.
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nuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana Fasal 34 UU KU

Hal ini diatur untuk menjamin kerahasiaan mengenai

tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya WP

memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu dalam

naan UU perpajakan. Perlu sanksi pidana bagi pejabat yang

nyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan itu.
kapan kerahasiaan dilakukan karena kealpaan dalam arti
atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk
kan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada WP yang d
dungi oleh UU Perpajakan dilanggar.

Penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan
pajak pusat hanya dilakukan berdasarkan pengaduan orang

kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan pidana ini sesuai sifatnya

nyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku
karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Dari ketentuan Pasal 4t ayat [1) UU No. 28/2007 dapat

tentukan unsur-unsur tindak pidana pajak sebagaimana beriku
1) Unsur subJek tindak pidana adalah peiabat bank pusat.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah

memenuhl kewaJlban merahasiakan segala sesuatu yang

tahul atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka

batan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
turan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana

sud dalam Pasal 34 Undang-Undang KUP.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan dilakukan karena
an, dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengi
sehingga kewaiiban untuk merahasiakan, keterangan atau
ti-bukti yang ada pada WP yang dilindungi UU Perpajakan
langgar.

4) Akibat perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah
rugikan WP yang kerahasiaannya dilanggar.

b. Tindak Pidana Dilakukan Pejabat Pajak Pusat Secara Sengaja
94
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Pasal 41 ayar(2) UU No. ZB/2007 m
no rerhadap pu;uur,, yang karena u"rd;tlTt [THT"rjff;kewajiban merahasiakan hal sebaga,;;;; pasal 34 UU KUp. pe_nuniltan terhadap 

.O:riU 
pidana yang dilakuLrn p"lrUrJ rrrU

il',:ilffi #:l:,i}I:"n 
b erdasarklu p"ns,d u,, o."n g l,lng

c' Ttndak pidanayang D,akukan pejabatpajak 
Daerah Kqreno Ke-ulpaan

Ketentuan pidana yang dikenakan terhadap pejabat pajak pu_lnt dikenakan juga kepada pejabat pajat ir"rrf,. Hal ini diatur da-larn UU .DRD' penuntutan terhadap tindak pidana yang d,akukanp6Jabat pajak daerah hanya dilakukan i"rArrr.k n pengaduanorang yang kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan pidana ini sesuairrfarnya menyangkut kepentinga-n"p.iuJi seseorang atau badantolaku Wp, karena iru dijadikan orArf. piJ"a pengaduan.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ,yr, [f] UU wo, fe7_It)97 dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak terkaitpHJabar pajak daerah:

I ) Unsur subjek tindak pidana adalah pejabat pajak daerah.8) unsur perbuatan yang bersifa, rurrffi, hukum adalah tidakmemenuhi kewajiban merahasiakan kllaaa pihak Iafn y.;;;-dak berhah segara sesuatu yang d,akukan atau diberitahukanl<epadanya oleh Wp dalam 
"rrft., ,;b;, atau pekerjaannyauntuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajak_an daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidangpengadilan, sebagaimana dimaksud dalam kerahasiaan ;.rr":nai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihakIain, juga supaya Wp dalam memberikan data dan keterangantldak ragu-ragu.

t) Unsur kesalahan terhadap perbuatan dilakukan secara kealpa_
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4) Akibat perbuatan tersebut merugikan WP yang ke
nya dilanggar.

d. Tindak Pidana yang Dilakukan Pejabat Pajak Daerah Secara
ngaja

Pasal 40 ayat [2) UU No. l8/L997 mengatur ketentuan
na terhadap pejabat daerah yang melaksanakan tindak p
perpajakan secara sengaja. Apabila tindak pidana itu
secara sengaja, juga merupakan tindak pidana pengaduan. U
unsur tindak pidana pajak, yaitu:
1) Unsur subjek tindak pidana paiak adalah pejabat pajak

atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
an pejabat.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum meliputi;
a) pejabat daerah tidak memenuhi kewajiban merahasi

kepada pihak lain yang tidak berhah segala sesuatu
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dal
rangka jabatan atau sebagai saksi atau saksi ahli dalam
dang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat (1) dan (2) UU No,18/1997,atau
b) seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewaj

pejabat untuk kepada pihak lain yang tidak berhah
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya
WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
lankan peraturan perundang-undangan perpaiakan
kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan
UU No.18/1997,

c) unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan
d) akibat perbuatan yang bersifat melanggar hukum

kan WP yang kerahasiaannya dilanggar.
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3.1.3. Tindak pidana Dilakukan Wp

Ada dua subjek yang menurut undang-undang perpajakan di_lebut sebagai \l/p, yaitu orang dan/ataubadan. Selain Wp yangtordiri atas orang atau badan, ada pengertian yang lebih luas, yai-
tu pengertian subjek pajak. Dalam irlatr prnglrasilan, subyek payakmeliputi orang prib_adi atau p.rs"orrrgrr, warisan yang belum
torbagi dan badan. pasal 2 ayat tO UU"No. Z/Lgg3sebagaimana
dlubah dengan uu No. zg/zoo7 i*,rng.Ketentuan dan Tatacara
l,erpajakan, subjek pajak adalah:
e, Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum ter-
- bagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
b, Badan yang terdiri atas perseroal"terbatas, perseroan koman-

diter, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dandalam bentuk apa pun, persekutuan, perseroan atau perkum-
pulan lainnya, firm4 kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan
atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.'

Tindak pidana dilakukan Wn yang tersebar dalam berbagal
pBraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan, yaitu:

l,Tlndakpidana dolam UU KUp

a, Tlndak pidana yang Dilakukan Karena Kealpaan

Berdasarkan ketentuan pasal39 UU No. ZL/ZOOT,unsur-un-
tUr tindak pidana pajak sebagai berikut:
1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang
3) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum meliputi ti_

dak menyampaikan.spT atau rnenyami],f.rn SpT, tetapi isinyatldak benar atau tidak lengkap, rou .J.pirkan keterangan
yang isinya tidak benar.

t) tlnsur kesalahan terhadap perbuatan tersebut dilakukan kare_
na kealpaan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan se_
tclah perbuatan pertama kali.
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4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan
an pada pendapatan negara.

b. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan Secara Sengaja Tr

Pendafiaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat [1) huruf a dan b
No.28/2007, unsur-unsur tindak pidana pajak terkait
an WP dan pengukuhan pengusaha kena pajak;
1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.
2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum meliputi

dak mendaftaran diri, tidak melaporkan usahanya untuk d
kuhkan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan
menggunakan tanpa hak NPWP, atau menyalahgunakan
menggunakan tanpa hak NPPKP sebagaimana Pasal 2 UU
76/2000.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan dilakukan secara
4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan

an pada pendapatan negara.

c, Tlndak Pldana Pajakyang Dilakukan Secara Sengaja Terkait
rat Pemberltahuqn

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) hurufc dan d UU
28/2007 , unsur-unsur tindak pidana pajak terkait SPT:
1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.
2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, tidak

nyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT dan atau ke
an yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.
4J Akibat perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan

an pada pendapatan negara.

d, Tindak Pidana Pajakyang Dilakukan Secara Sengaja Terkait
meriksaan P aj ak d an P embuku an
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Berdasarkan pasal 39 ayat [1) hurufe-h UU No. ZB/2007,un-sur-unsur tindak pidana pajak terkait pemeriksaan pajak danpembukuan:

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.
?) Unsur perbuatan,yang bersifat ,-n"trnggr. hukum, meliputi: me-nolak untuk dilakukan pemeriksaan lebagaimana pasal Zg UUNo. 16/2000; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, ataudokumen lain yang palsu atau iip"tsutan seolah-olah benar;tldak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan; atau tidakmemperrihatkan/meminjamkan buku, catatan, atau dokumenlainnya.

ll) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.4l Akibat perbuatan yang melanggar hukum menimburkan kerugi-an pada pendapatan negara.

t, Tlndak pidana Dalam Rangka penyidikan pajak

Pasal 41 B UU No. Z|/ZOO7 mengatur ketentuan pidana ter_hadap setiap orangyang menghalangi pelaksanaan penyidikan pa_
fak. Unsur-unsur tindak pidanl pri"[iirr.Urr,
1 ) Unsur subjek tindak pidrr, 

"a"fJ ,"tirp orang.I) Unsur perbuatan yang bersifat melanggir hukum adalah meng-harangi atau mempersurit penfidikan"indak pidana dr brdangperpajakan. Misaln

_. *eredahan,,"n "#f;,fftrlffifl ffiffiilfl:ffi"11;;.,r,l) Unsur kesalahan terhadap perbuatan n, O,trt rtrn sengaja.*f Rt<iUat perbuatan yang melanggar hukum, penyidik pajak tidakdapat melaksanakan tugasnya secara baik.

l, Tlndak pidana Dalam Bidang pajak Bumi don Bangunan
T,Tlndak pidona pajakyang Dilakukan Karena Kealpaan
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Berdasarkan Pasal 24 UU No. L2/1985, unsur-unsur
pidana pajak:

1J Unsur subjek tindak pidana adalah barang siapa.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi:
dak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada D

fenderal Pajak, atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya
benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan ketera
yang tidak benar.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan karena

alpaan.

4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan
gian negara.

b. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan Secara Sengaja oleh

Orang

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. L2/1985, unsur-u
tindak pidana pajak:

1J Unsur subjek tindak pidana adalah barang siapa.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi:
dak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Ditjen

iak; menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau t
Iengkap, dan atau melampirkan keterangan yang tidak ben

memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen

in yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; tidak
perlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen

nya; atau tidak menunjukkan data atau tidak menyampai

keterangan yang diperlukan.
3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.

4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan
gian negara.

3, TindakPidana Dalam Bidang Bea Materai
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a, Ttndok Pidana Pajak Terkait dengan Benda Materai

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 73/1985, unsur-
utrsur tindak pidana pajak adalah:

I ) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang yang diwujud-
kan dalam perkataan barangsiapa

3) Unsur perbuatan yang bersifat m6langgar hukum, meliputi;
meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai
atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk
mengesahkan materai; menyimpan dengan maksud untllk di-
cdarkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan,
atau yang dibuat dengan melawan hak; menggunakan, menjual,
menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau di-
masukkan ke Negara Indonesia materai yang mereknya, cap-
ny4 tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya
mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai belum
dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan
melawan hak.

ll) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.

4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan keru-
gian bagi negara.

Tindak pidana terkait benda materai yang diatur dalam Pasal
l3 UU No. I3/L9BS ini telah diatur dalam KUHP, yaitu dalam Bab
l(l KUHP yang mengatur tentang pemalsuan materai dan merek,
mulai Pasal 253 sampai dengan Pasal 261 KUHP.

b, Tindak Pidana Pajak Terkait Pelanasan Bea Materoi dengan Ca-

ru Lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. L3/1985 dapat di-
tontukan unsur-unsur tindak pidana pajak:

1 ) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah meng-
gunakan cara lain untuk melunasi Bea Materai terutang, seba-
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gaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13

1985, tanpa izin Menteri Keuangan.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.

4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum ini menimbulkan
rugian bagi negara,

4, TlndakPtdana dalam Bidang PaJakDaerah

a. Tindak Pidana Pajakyang Dilakukan Karena Kealpaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat [1) UU No. 1B/1
ditentukan unsur tindak pidana paiak di bidang pajak daerah:
1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap wajib paiak.
2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi:

dak menyampaikan SPTPD, atau mengisi SPTPD secara

benar atau tidak lengkap.
3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaja.

4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum adalah merugi' 
keuangan daerah.

5, TlndakPldana Dalam Rangka Penagihan Pajak

a. Ttndak Pidana Terkait Penguasaan Barang Sitaan oleh
gung Pajak

Sesuai ketentuan Pasal 41 A ayat [1) UU No. 19/2000,
ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak:

1) Unsur subiek tindak pidana adalah setiap penanggung pajak.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi:
. mindahkan hah memindahtangankan, menyewakan, mem

iamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak
rang yang telah disita; membebani barang tidak bergerak
telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang
tentu; membebani barang bergerak yang telah disita dengan
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dusia atau diagunkan untuk pelunasan hutang tertentu; dan

atau merusah mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditempel pada ba-

rang sitaan.
3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan tersebut tidak diatur se.

cara tegas, kelalaian, atau kesengajaan.
4) Akibat perbuatan yang melanggar hukum ini, merugikan keu..

angan negara atau keuangan daerah.

b. Tindak Pidana Terkait dengan Penghalangan Jurusita Pajak

Sesuai ketentuan Pasal 41A ayat (3) UU No. L9/200A, dapat
dltentukan unsur-unsur tindak pidana paiak:
1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, meliputi:
mencegah tindakan juru sita pajak dalam melaksanakan keten-
tuan undang-undang; menghalang-halangi tindakan juru sita
pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undan$ atau
menggagalkan tindakan juru sita pajak dalam melaksanakalt
l<etentuan undang-undang.

3) Unsur kesalahan terhadap perbuatan itu dilakukan sengaJa.

4) Akibat perbuatan bersifat melanggar hukum ini, juruslta paJak
tidak dapat melaksanakan ketentuan undang-undang paJak

3.2. Tiniauan Terhadap Sanksi Pidana Bidang Paiak

Selain upaya paksa berupa tindakan penagihan dengan surat
paksa, dalam hukum pajak diatur upaya lain yang dapat memaksa
WP dan semua pihak berkepentingan agar tidak melanggar keten-
tuan UU Perpajakan. Dalam UU Pajak maupun peraturan daeralt
tontang pajak di Indonesia selalu dicantumkan ketentuan tindak-
nn yang tidak boleh dilakukan WP, apabila dilanggar tindakan itu
rlapat digolongkan tindak pidana paiak. Dalam undang-undang pa-

fnk dimasukkan ketentuan hukum pidana.
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Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini didasa
pada KUHP, yang mengatur apa yang meniadi tindak pidana
sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang mela
ketentuan dalam KUHP. Ketentuan dalam KUHp berlaku pula
hadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Mengingat aturan
lam UU Perpajakan memiliki kekhususan, perumusan tindak
na berkaitan dengan perpajakan dan besarnya sanksi yang
memiliki efek jera bagi pelanggarnya, perlu diatur tersendiri.
lah satu hal yang diatur dalam UU perpajakan Indonesia
ketentuan pidana yang menentukan tindak pidana dan sanksi
dana di bidang perpajakan, Ketentuan pidana ini berlaku kh
hanya untuk menegakkan aturan perpajakan, karena itu sering
sebut hukum khusus. Apabila terjadi tindak pidana yang
nya sudah diatur dalam KUHP tetapi iuga diatur secara
dalam UU pajak, yang berlaku adalah ketentuan dalam UU
Berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum khusus
ngalahkan hukum umum. Ketentuan pidana dalam UU
meniadi lex spesialis dari ketentuan pidana dalam KUHp, yang
iupakan lexgeneralis.

Pidana pajak di Indonesia diatur dalam UU perpajakan:

UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
jakan beserta amandemen, pada Pasal3S-43A.
UU No. 12/L983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan
demennya, pada Pasal 24-27.

c. UU No.13/1985 tentang Bea Materai pada pasal lg-14.
d. UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

dan amandemennya, pada Pasal 37-41.
e. UU No.19/7997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
' dan amandemennya, pada Pasal 23 dan 4tA.

Ketentuan pidana yang diatur dalam hukum pajak Indo
sudah secara tegas mencantumkan unsur-unsur pidana pajak
sanksi pidana perpajakan yang dapat dikenakan kepada siapa

b.
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yang melanggarnya. Unsur pidana yang diatur, terkait unsur tidak
pldana, unsur pelaku, akibat tindak pidana pajak yang dilakukan
polaku, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

7, Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perpajakan

a, Sanksi Pidana dalam Undang-Undang KUP

Salah satu hal yang diatur dalam UU KUP adalah ketentuan
pldana perpajakan, baik yang dilakukan WP, wakil WP, fiskus, ma-
upun pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan WP. Pasal-
pusal yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam UU No. 6/-
1983 telah beberapa kali diubah dalam amandemen UU KUP, wa-
lnupun perubahan itu tidak sekaligus dilakukan. Untuk mengeta-
hul dasar hukum pidana pajak yang berlaku pada UU KUP, harus

tnelihat UU No. 6/L983 dan perubahannya UU No. 2812007.

1. Pasal 38 UU Nomor 28/2007
Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan

Eurat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan,
tatapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan ke.-

torangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kcrugian pada pendapatan negara dan perbuatan itu merupakan
pcrrbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana

Fasal 13 A, didenda paling sedikit 1 fsatu) kali jumlah pajak teru-
tlng yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) ka-
ll f umlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipi-
dana kurungan paling singkat 3 [tiga) bulan atau paling lama 1

fratu) tahun.

2. Posal 39 UU Nomor 28/2007
(l). Setiap orang yang secara sengaja; tidak mendaftarkan diri un

tuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; menyalahguna-
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kan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau

pengusaha kena pajak; tidak menyampaikan Surat Pem

tahuani menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau
rangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana Pasal 29;
perlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak
gambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak men

kan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak
lihatkan atau tidak meminjam buku, catatan, atau d
lain; tidak menyimpan buku, catatarL atau dokumen
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang

la secara elektronik atau diselenggarakan secara

apllkasl online di Indonesia sebagaimana Pasal 28 ayat [1
atau tldak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau di
ngut sehlngga dapat menimbulkan kerugian pada pen

negara, dlpldana dengan pidana penjara paling singkat
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda
llng sedlklt 2 [dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah

iak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2). Pidana sebagaimana ayat (1) ditambahkan 1 fsatu) kali

jadi 2 (dual kali sanksi pidana apabila seseorang mela
lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 [
tu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana

. rayangdijatuhkan;
(3J. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melaku

tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan
hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak
mana dimaksud ayat [1J huruf b, atau menyampaikan
dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak le
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kap, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dalam rangka

mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompen'
sasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah res-

titusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkre-

ditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah

restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau peng-

kreditan yang dilakukan.

3. Pasal 39 A UU Nomor 2B/20A7
Setiap orang yang secara sengaja: menerbitkan dan atau

menggunakan faktur paiak bukti pemungutan pajak bukti pemo'-

tongan paiak, dan atau bukti setoran paiak yang tidak berdasar-

kun transaksi yang sebenarnya; atau menerbitl<an faktur pajak te-

tnpl belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana

dcngan pidana penjara paling singkat 2 [dua) tahun dan paling la-

ma 5 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

palak dalam faktur pajak bukti pemungutan pajak, bukti pemo-

tongan paiak dan atau bukti setoran paiak dan paling banyak 6
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan

paJak, bukti pemotongan pajal$ dan atau bukti setoran pajak.

4. Pasal40IlIl Nomor 8/1983
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut se-

telah Iampau waktu 10 (sepuluh) tahun seiak saat terhutangnya
pajak, berakhirnya bagian tahun paja\ atau berakhirnya tahun
paJak bersangkutan.

5. Pasal 47 UU Nomor 2B/2007
(1). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 34, dipidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling ba-

nyak Rp 25.000.000,00 fdua puluh lima juta rupiah)
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(2). Pejabat yang secara sengaja tidak memenuhi kewajiban
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
jiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 34, dipidana
jara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

' 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3). Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dima

ayat [1) dan ayat (2), hanya dilakukan berdasarkan pe
an orang yang kerahasiaannya dilanggar.

6. Pasal 41 A UU Nomor 28 Tahun 2007
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau

diminta sebagaimana Pasal 35 tetapi secara sengaja tidak
ri keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti
dak benar, dipidana kurungan paling lama 1 fsatu) tahun dan d
da paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

7. Pasal4l BUU NomorZB/2007
Setiap orang yang secara sengaja menghalangi atau

sulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana
paling lama 3 [tiga) tahun dan denda paling banyak
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

B. Pasal4l CUU Nomor2S/2007
(1). Setiap orang yang secara sengaja tidak memenuhi kewaj

sebagaimana dimaksud Pasal 35A ayat (1), dipidana
an paling lama 1 [satu) tahun atau denda paling banyak
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap orang yang secara sengaja menyebabkan tidak te
nuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana
maksud dalam Pasal 35A ayat (1J, dipidana kurungan pal
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
800.000.000,00 [delapan ratus juta rupiah).

(3). Setiap orang yang secara sengaja tidak memberikan data
informasi diminta oleh Direktur |enderal pajak sebagai

(2).
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dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2), dipidana kurungan pa'

ling Iama 10 [sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp

800.000.000,00,00 (delapan ratus juta rupiahJ.

(4), Setiap orang yang secara sengaja menyalahgunakan data dan

informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian nega-

ra, dipidana kurungan paling lama 1. (satu) tahun/denda pa'

ling banyak Rp 500.000.000,00 [lima ratus juta rupiah).

9. Pasal 43 UU Nomor 28/2007
(l). Ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi

wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyu-

ruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjur-

kan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan.
(2). Ketentuan Pasal 41A dan Pasal 41B, berlaku juga bagi yang

menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang mem-

bantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

11.Pasal43 A UU Nomor 28/2007
(l). Dirjen Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan penga'

duan yang berwenang mela.kukan pemeriksaan bukti permu-

laan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan.

(2). Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajak'

an menyangkut petugas Dirjen Paiak, Menteri Keuangan da.-

pat menugasi unit pemeriksa internal di Kementerian Keu-

angan melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

(3). Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana

korupsi, pegawai Dirien Pajak yang tersangkut wajib diproses

menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

[4). Tatacara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bi-

dang perpajakan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"
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b. Ketentuan Hukum Pidana DalamUU Pajak Bumi dan Bangunan

' Ketentuan UU No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(UU PBB) selain berisi ketentuan material, berisi ketentuan formal
pemungutan PBB. Salah satu hal yang diatur adalah ketentuan pi.
dana yang diatur dalam Bab XII.

1. Pasal24UU PBB

Barangsiapa karena kealpaannya: tidak mengembalikan/me.
nyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Ditjen Pa.

iak; menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isl
nya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan kete.
rangan tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara, d

dana kurungan selama-lamanya 6 [enam) bulan atau denda
tinggi-tingginya 2 (dua) kali pajakyang terutang.

2. Pasal 25 UU PBB

(1J, Barangsiapa secara sengaja; tidak mengembalikan/
paikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Ditjen Pa.

iak; menyampaikan Surat Pemberitahuan Obiek Pajak, te
isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau

keterangan tidak benar; memperlihatkan surat palsu atau
palsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
olah-olah bena4 tidak memperlihatkan atau tidak meminja
kan surat atau dokumen lainnya; tidak menunjukkan
atau tidak menyampaikan keterangan diperlukan, sehi
menimbulkan kerugian negara, dipidana penjara selama-
manya 2 (dual tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (li
kali pajak.

(2). Terhadap bukan WP yang bersangkutan melakukan tindakan
sebagaimana ayat (1) hurufd dan e, dipidana kurungan sela.

ma-lamanya 1 [satu) tahun atau denda setinggi-tingginya
2.000.000,00 (dua juta rupiah).
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(3J. Ancaman pidana sebagaimana ayat [1J dilipatkan dua apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan
sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuh_
kan atau sejak dibayarnya denda.

3. Pasat 26 UU PBB

Tindak pidana sebagaimana Pasal 24 dan pasal ZS tidak da-
pat dituntut setelah lampau waktu 10 [sepuluh) tahun sejak ber_
akhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

4. Pasal 27 UU PBB

(1). Tindak pidana sebagaimana Pasal 24 dan pasal 25 ayat (Z)
adalah pelanggaran.

(2J. Tindak pidana sehagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)
adalah kejahatan.

c. Ketentuan Hukum Pidana dalam IlU Bea Materai

UU No. L3/L985 tentang Bea Materai (UU Bea Marerai), selain
berisi ketentuan material, berisi ketentuan formal pemungutan
Ilea Materai. Salah satu hal diatur ketentuan pidana dalam Bab V.

7. Pasal 13 UU Bea Materai
Dipidana sesuai ketentuan dalam KUHp; barangsiapa meniru

atau memalsukan meterai tempel atau kertas meterai atau meniru
dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan
meterai; barangsiapa secara sengaja menyimpan untuk diedarkan
atau memasukkan ke negara Indonesia meterai palsu, yang dipal"
sukan, atau yang dibuat secara melawan hak; barangsiapa secara
sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, me-
rryediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia me-
terai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau
tanda waktunya mempergunakan telah menghilangkan seotah-
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olah meterai itu belum dipakai dan men1ruruh orang lain
nakan secara melawan hak; barangsiapa menyimpan bahan

han atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan un

melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memal

benda materai.

2. Pasal T4 UU Bea Materai
(1J. Barangsiapa secara sengaja menggunakan cara lain

mana dimaksud Pasal 7 ayat [2) hurud b tanpa izin M
Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

. (tujuh) tahun.
(2). Tindak pidana sebagaimana ayat [1) ada]ah kejahatan.

d. Ketentuon Hukum Pidano dalam UU Pajak Daerah dan

Daerah

UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
(UU PaJak Daerah dan Retribusi Daerah) selain berisi

material, juga ketentuan formal pemungutan pajak daerah di
donesla. Salah satu hal yang diatur adalah ketentuan pidana

dlatur dalam Bab VIIL

1. Pasal 37 UU PaJak Daerah dan Retribusi Daerah
(1), WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak
nar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan

benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat
dengan pidana kurungan paling lama 1 [satu) tahun dan

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
(2), WP secara sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberi

Paiak Daerah atau mengisi tidak benar atau tidak
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

rugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
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jara paling lamaZ (dua) tahun dan atau denda paling banyak

4 [empat) kali jumlah pajakyang terutang'

2. Pasal 38 IIU Paiak Daerah dan Retribusi Daerah

Tindakpidanadibidangperpaiakandaerahtidakdituntutse.
telah melampaui jangka waktu 10 (seputuh) tahun sejak saat ter'

utangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun paiak atau ber-

akhirnya tahun paiak yang bersangkutan'

3. Pqsal40ltll Paiak Daerah dan Reffibusi Daerah

(1). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

kerahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1)

dan ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 [enam) bulan

atau denda paling banyak Rp 2'000'000,00 (dua juta rupiah)'

(2). Peiabat yang secara sengaia tidak memenuhi kewaiibannya

atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewa-

jiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat [1) dan

ayat (2), dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp 5.000'000,00 [lima iuta rupiah)'

(3). Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan berdasarkan pengadu-

an orang yang kerahasiaannya dilanggar'

(4J. Besarnya denda maksimum sebagaimana ayat (1) dan ayat

(2) dapat ditinjau kembali dengan peraturan pemerintah'

4, Pasal4l ItU Paiak Daerah dan Retribusi Daerah

Denda sebagaimana Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat [1) dan

ayat (2) merupakan penerimaan negara'

e, Ketentuan Hukum Piilana dalam lJIl Penagihan Paiak dengan su;

rat Paksa

Pelaksanaan pemungutan paiak tidak senantiasa berlangsung

sesuai ketentuan telah ditetapkan. Tidak semua wP bersedia se-

tLz
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gera melunasi pajaknya. Ini akan menghambat penerimaan n
ra. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan
pajak, UU Perpajakan Indonesia mengatur ketentuan pelaksa
penagihan dengan Surat Paksa, yang memberikan kewena
kepada fiskus untuk melakukan penagihan pajak secara paksa
suai tahapan dan ketentuan yang ditentukan undang-undang.
giatannya meliputi penyampaian surat teguran, surat paksa,
nyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan terhadap
atau penanggung pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tetapi
dak selalu diikuti WP atau penanggung pajak Untuk menjamin
langsungan pelaksanaan penagihan pajak, UU tentang
Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan pidana yang
dikenakan kepada WP, penanggung pajak, atau pihak lain
menghalangi pelaksanaan penagihan pajak. Ini secara tegas di
sukkan dalam UU No. 79/1997 tentang Penagihan pajak

Surat Paksa yang diubah dengan UU No. 1,9/2000.

1, Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2000
' Penanggung pajak dilarang; memindahkan hak, memi
ngankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, m
hllangkan, atau merusak barang yang telah disita; membebani
rang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan
tuk pelunasan hutang tertentu; membebani barang bergerak
telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan
tertenfu; dan atau merusak, mencabu! atau menghilangkan
sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah
pel pada barang sitaan.

2. Pasal 41. A UU No. 19/2000
(1). Penanggung pajak yang melanggar ketentuan sebagai

Pasal 23 ayat (1) dipidana penjara paling lama 4 (empar)
hun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas
ta rupiah).
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(2). Apabila pihak-pihak sebagaimana Pasal 25 ayat (3) huruf b,

hurufc, hurufd, hurufe, dan hurufftidak melaksanakan ke-

wajibannya, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2

(dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (se'

puluh juta rupiah).
(3). Setiap orang yang secara sengaja tidak menuruti perintah

atau permintaan yang dilakukan menurut undang'undang,

atau secara sengaia mencegah, menghalang-halangi atau

menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan un'
dang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana
penjara paling lama 4 [empat) bulan 2 (dua) minggu dan den-

da paling banyak Rp 10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah).

3. Pasal 25 UU Na.19/2000
(1). Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak di-

lunasi setelah penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang.

(2). Barang yang disita berupa uang tunai, deposito beriangka, ta'
bungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat ber'
harga lainnya, piutang atau penyertaan modal pada perusa-

haan lain dikecualikan dari peniualan secara lelang.

(3). Barang yang disita sebagaimana ayat (2) digunakan untuk
membayar biaya penagihan pajak dan utang dengan cara;

uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah; deposlto

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan, dipindahbukukan ke kas negara

atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank ber'
sangkutan; obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang

diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek berdasar'

kan permintaan pejabat; obligasi, sahanl atau surat berharga

lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek, segera diju'
al oleh pemenang; piutang dibuatkan berita acara persetuju'

an tentang penagihan hak menagih dari penanggung pajak
115
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kepada pejaba! penyertaan modar pada perusahaan rain
buatkan akte persetujuan pengalihan hai menjual dari
nanggung pajak kepada pejabat;

[5). Ketentuan tatacara penjualan barang yang dikecualikan
penjualan secara lelang diatur peraturan pemerintah.

3.2.1. Sanksi dalam KUHP

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat dikualifikasi
maupun diterapkan dalam pelanggan di bidang perpajakan:

a. Pasal209 KUH?
Perbuatan penyuapan yang dilakukan l^/p, diancam hu

an pidana dalam pasal 209 KUHp paling lama 2 [dua) tahun
pan bulan atau pidana denda paling banyak Rp +.SOO,OO femribu lima ratus rupiah), yaitu barangsiapamemberi atau menia
kan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud men
kannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam i
nya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Pasal Z42 RItHp (memberikqn keterangan palsu di atas
pah)

c. Pasal263 KUHp (memalsukan surat)
Ayat 7. Barangsiapa membuat surat palsu atau

surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pem
basan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
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suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain me.
makai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa seca-
ra sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanleoiah-olah
sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugiail.

d. Pasal32Z KllHp (membuka rahasia)
Ayat (1). Barangsiapa secara sengaja membuka rahasia yang

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang
sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana peniara
paling Iama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sem-
bllan ribu rupiah.

Ayat (2). Jika kejahatan dilal<ukan terhadap orang tertentu,
perbuatan dapat dituntut berdasarkan pengaduan orrn! itu.

e, Pasol 368 KUHp {pemerasan dan pengancaman)
Ayat (1). Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan

dlri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa se-
orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membe-
rlkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepu-
nyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ma:
upun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan
pldana penjara maksimum 9 tahun.

Ayat (2). Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keem-
pat berlaku bagi keiahatan ini.

f. Pasal 372 KUHp (penggelapan)
Barangsiapa secara sengaja dan melawan hukum merniliki

harang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ke-
luhatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana peniara pa-
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ling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembil
ratus rupiah.

g. Pasal 415 KUHP
. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjal
kan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk
waktu, yang secara sengaja menggelapkan uang atau surat ber
ga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang
surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain,
menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan
but, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

h. Pasal 476 KUHP

Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menja
kan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk semen
Waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu bu
buku daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, di
cam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

l. Pasal417 KUHP

Seorang peJabat atau orang lain yang diberi tugas menjalan.
kan suatu fabatan umum terus-menerus atau untuk seme
waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan,
atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperu
tukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka pen
yang berwenang akta-akta, surat-surat, atau daftar yang di
nya karena jabatanny4 atau membiarkan orang lain menghilang.
kar5 menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat
pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam
melakukan perbuatan itu, diancam pidana penjara paling lama ll.
ma tahun enam bulan.
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Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal di-
ketahui atau sepatutnya harus diduganya, hadiah atau janji itu di-
berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatanny4 atau yang menurut pikiran orang yang mem-
beri hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, dian-
cam dengan pidana penjara paling lama i:nam tahun atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

k. Pasal 419 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seo-
rang pejabat:

Ayat (l). menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya
bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya su-
paya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ayat (2). menerima hadiah, mengetahui bahwa hadiah itu di-
berikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melaku-
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berten-
tangan dengan kewajibannya.

l. Pasql420 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
Ayat [1). Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, pa-

dahal diketahui bahwa hadiah atau ianji itu diberikan untuk mem-
pengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

Ayat (2). Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang di-
tunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan,
menerima hadiah atau janii, padahal diketahui hadiah atau janji
Itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang
harus diputus oleh pengadilan itu.

m. Pasal421 KUHP

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa
seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan
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sesuatu, diancam pidana penjara paling lama dua tahun dela

bulan.

n. Pasal 422 KUHP

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana m

kan paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun u
mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara
lama empat tahun.

o. Pasal 423 KUHP

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan

kan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan
tu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan

an, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,

dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

p. Pasal 425 KUHP

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana

ra pallng lama tuJuh tahun:

Ayat (1). Seorang pejabat yang pada wal<tu menjalankan
gas, memlnta, menerlma, atau memotong pembayaran,

olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau

kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya.
. Ayat (2J. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan
gas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau pe

barang seolah-olah merupakan huang kepada dirinya, padahal

ketahuinya bahwa tidak demikian halnya.
Ayat (3). Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan

gas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersa

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak
kai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketa

nya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.
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q. Pasal 435 KUHP

Seorang pejabat yang secara langsung maupun tidak lang-
sung sengaja turut serta dalam pemborongaU penyerahan, atau
pcrsewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh
ntau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, di-
rncam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

3.2.2. Pemberian Sanksi Pidana dalam Praktek Penegakan
]lukum Pajak

Mulai diterapkannya sanksi pidana kepada WP tampaknya
tnenimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis. Persoalan pa-

Jak (hukum pajak) sebagai bagian dari hukum administrasi nega-
ra, sejatinya diselesaikan melalui cara-cara hukum administrasi,
bukan hukum pidana. Pendekatan dengan cara pidana, pastinya
akan menimbulkan keresahan serius.

Hukum pajak tergolong hukum publik, yaitu hukum admlnls-
trasi/tatausaha negara. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata-
usaha negara bersumber pada peristiwa perdata, apablla dllang.
gar dapat diancam pidana [Ritonga,2010: 14-15).

Dirjen Pajak sebagai lembaga hukum yang bertugas mengum-
pulkan uang pajak, melakukan tugasnya berlandaskan adminlstra.
sl pemungutan pajak sesuai UU Pajak. Meskipun hukum pajak ba-
gian dari hukum administrasi, materi pajak tidak lepas dari hu,
kum perdata maupun pidana.

Proses pemajakan merupakan sebagian dari kegiatan admi.
nistrasi perpajakan. tstilah administrasi perpajakan dapat diarti-
kan secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit, ad-
lninistrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan
atas hak-hak dan kewaiiban-kewajiban pembayar pajak. Sedang-
kan dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai
lbngsi, sistem, dan lembaga [Gunadi, 2004).
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lui pembayaran palak dengan sarana surat ketetapan paja\
pada memidana WP. Proses pemeriksaan paiak bukanlah

sudkan untuk memidana WP, tetapi lebih mengutamakan

proses administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan

sebagai dasar untuk menagih utang pajak.

Kekeliruan memasukkan pasal pidana dalam hukum

dalam pandangan Wirawan B. Ilyas, didasarkan pada dua

fertama, paiak adalah sarana bagi negara untuk membiayai

bangunan guna kesejahteraan masyarakat' Tugas negara m

rikan kemakmuran dan keadilan dari berbagai sisi keh

yang dibutuhkan masyarakat, khsususnya dalam hal memba

berbagai fasilitas publik. Kalau sumber penerimaan paiak

tercapai, berbagai program pembangunan tidak akan lancar.

dua, pajak adalah satu-satunya insffumen paling adil

tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Hanya dengan ins

paiaklah setiap bangsa akan bisa menciptakan kesejahteraan

keadilan yang diharapkan masyarakatnya. Sayangnya, para

gak hukum kurang memahami persoalan hukum paiak.

Pola berpikir memasukkan unsur pidana dalam hukum

meniadi bias ketika pajak selalu menekankan pada pem

sanksi administrasi dalam banyak pasal yang mengaturnya. Me

rut Wirawan, sanksi administrasi pun bahkan bisa lebih

kan efek jera dibandingkan efek Jera dalam sanksi pidana

iang ukuran besaran sankslnya dlperberat, Sanksi administrasi

sa membuat seseorang menJadl bangkrut dengan menyita

an seseorang untuk melunasl utang paJaknya. Sanksi admin

seringkall dlpandang rlngan karena masih memberikan

an secara flslk kopada seseorang. Kalau ukuran kebebasan

fislk dalam sankrl pldana menfadl ukuran menilai berat

sanksl, tentu tldrk ttprt. Porlu dtkaJl lagi agar penerapan

pldana tldrk mcnJrdl kontru produktlf dalam penerapan san

dalam hukum pelrk.
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sanksi adhinistrasi yang diatur dalarn uu Perpajakan saat ini
tergolong masifi spgxt ringan. Kalau sanksi administrasi lebih be,
rat, pastinya akan memberikan efek jera lebih baik Sanksi tidak
menyampaikan SpT pph Badan dengan hanya sebesar Rp
1.000.000,00, perlu lebih diperberat Demikian pula untuk sanksi
keterlambatan penyampaian SpT ?Ph orang pribadi hanya dike-
nakan sebesar Rp 100.000,00. Sangsi ini perlu diubah dan diper-
berat lagi, misalxy" menjadi Rp 10.000.000,00 agar setiap orang
peduli terhadap pemenuhan kewaiiban perpaiakannya. Bahkan
sanksi adminishqsi bunga 2o/o per bulan karena adanya pembetul-
an SPT kurang bayar, pltut aiuUah misalnya menjadi 10% atau
20o/o, agar lebih msm6erikan efek jera pentingnya pajak dibayar
kepada negara.

Sanksi pidana dalam praktek penegakan hukum paiak:
7. Hukumall penjara
Pidana Pe[jara adalah pidana pokok yang dapat dlkenakan

untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pldana penJara

selama waktu tertentu, yaitu antara satu harl hingga dua puluh ta-
hun berturut-turut fpasal 12 KUHp), serta dalam masa hukuman-
nya dikenakan kewajiban keria [pasal 14 KUHP), Pldana penJarq

dlkenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana keJahat-

0n.

2. Hukuman Kurungan
Hukuman penjara maupun krrrungan adalah bentuk pemida-

naan dengan rlenahan kebebasan seseorang karena melakukan
tlndak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal22 KUHP. Pida-
na kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pi-
dana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran),

atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan

[Pasal 30 ayat [2) KUHp].

3. Hukumall Denda
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Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang
tur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 30 ayat (21 KUHR
jika pidana denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan.

4. Gijzeling (Paksa Badan)
Penegakan hukum melalui lembaga sandera secara khu

dalam kaitannya dengan pelunasan utang pajak, dilakukan
gihan yang diatur UU No.19 Tahun LggT,yangdiubah dengan U
No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa,

Menurut Pasal 1 angka 9, penagihan adalah serangkaian
dakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya
nagihan paiak dengan menegur atau memperingatkan, mela
nakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penya
an, melelang barang yang disita, melakukan pemblokiran
ning. Dasar hukum yang digunakan tindakan penagihan adal
Surat Tagihan Pajall SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK putusan Banding.

Salah satu upaya dalam penagihan pajak adalah penyandera.
an. Dasar hukum sandera bagi WP/penanggung pajak sebagaima.
na diJelaskan Pasal 33 UU No. t9/1997 tentang penagihan pajalt

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.
19/2000 tentang Tempat dan Tatacara Penyanderaan, Rehabi
si Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Lebih lanjut mengenai lembaga sandera ini diatur dalam:
a. Peraturan Pemerintah No. 737 /2000 tentang Tempat dan

Tatacara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung pa-

ieh dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak De-
ngan Surat paksa.

b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menkeh
& HAM No. M-02.UM.09.07/20A3 tanggal 25 funi 2003 serta No.
mor 294/KMK.03/2003.
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c. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-?LB/Pl/-.'00' a"nrgal 30
Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanclerat\ arn-p"m-
berian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Paiak yang Qisander- '

Pasal33 UU No. lgllg97,UU No 19/2000,serta PN 
No. rsi)-

2000. Dalam ketentuan pelaksanaan undang'undang i1u 
dinvata-

kan penyanderaan terhadap WP akan dilaksanakan sleh ni.i"n
Pajak jika:

1. Utang paiak WP/penanggung paiak sekurung'\urungnya

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ).
2. Ada petunjuk bahwa WP/penanggung pajak dib\gukan iti-

kad baiknya dalam melunasi utang pajak'

3. Memperoleh izin dari Menteri Keuangan'

4. Setelah lewat iangka waktu 14 (empat belas) hari seialr
tanggal surat paksa diberitahukan kepada WP/penang$qng 

orl.f..'
Lembaga sanderalgiizeling dalam hukum ptjin lt\.i.irf,*

sebagai tindakan terakhir Dirjen Paiak dalam. T|,.*l*Jn penagtlr-

nff :::,,#:xJ"#:i:",-J#:fr il:rl':H?:l*":lilffi 1.'x1:
nyelesaikan kewajibannya.

Upaya tersebut dilaksanakan setelah 
'p.'{a 

Ptli$han otet
Dirjen Pajak melalui serangkaian upaya administratif teratur fl-
rupa pemberian Surat Teguran (ST), Surat Paksa- (SP), S,,r.t pu.in-
tah Melakukan Penyitaan Aset [SPMP], dan pelelangan tidak m"rr*
datangkan hasil. Dari sudut hukum pidana langkah h-uk\h 

Dirien
Pajak melalui giizeting sebagai bagian dari law enforcement'd"-

ngan pengertian penegakan hukurn berkaitan Pengutihgan hak
asasi manusia atau kebebasan bagi WP/penanggung pajqk-

Dalam menialankan giizeling, terdapat hal-hal Y'hB munrur-
ratkannya, antara lain utang pajak sekuranB-kurangny, ,".r,u*
juta rupiah dan penanggung paiak diragukan itikad baiknr" 

dalam
melunasi pajak. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, Dtlaksanaan

giizeling hanya dapat dilakukan setelah ada Surat Pelintah pe-
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nyanderaan berdasarkan izin menteri keuangan atau gu
dan diterima penanggung pajak. Waktu penyanderaan maksimal
[enam) bulan sejak penanggung pajak dimasukkan dalam
penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya
(enam) bulan, Meskipun telah dilakukan penyanderaan,
mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksa
an penagihan. Gijzeling dilaksanakan apabila wajib pajak
benar sudah membandel.***

HanuontsAsr SeuKsl PIDANA DATAM UU PERPATAMN Dl lNDoNEslA

Bab lV

P eradilan Pidana P ai ak untuk ltluumuskan

Sanksl Pidana Perpai akan

4.1. TindakPidana Paiak dalam Peradilan Pidana Paiak

4.1.1. Penyelidikan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke''

wajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan buktl

permulaan, bilamana pada saat pelaksanaan pemerlksaan

pajak ditemukan adanya indikasi tindak pidana dl bidang perpa'

iakan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dipersamakan dengan

penyelidikan tindak pidana paiak.

Menurut Permen Keuangan Republik Indonesia No, 239 /'
PMK.03/2014, pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan

yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan adanya du'

gaan telah teriadi tindak pidana di bidang perpaiakan.

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan

Ruang lingkup pemeriksaan bulrti permulaan, yaitu dugaan

suatu peristiwa pidana yang ditentukan dalam surat perintah pe-

meriksaan bukti Permulaan.

b. JangkaWaktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan pemeriksaan buk'

ti permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahu-
t29
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dan/atau tindak pidana lainnya, diserahkan kepada penyidlk Un'

tuk kepentingan penyidikan.

b. Buku atau catatan, data, informasi, dan/atau dokumon

yang dipinjam dari WP dan tidak terkait bahan bukti yang monlm'

bulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana bidang per'

pajakan dan/atau tindak pidana lainnya dikembalikan kepada WP.

)ika pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka merupakan tin'
dak Ianjut dari pemeriksaan untuk menguii kepatuhan pemenuh'

an kewaiiban perpajakan, buku atau catatan, data, informasidan/-

atau dokumen diserahkan kepada pemeriksa pajak dengan mem'

buat berita acara.

|ika pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka tidak ditin'

daklanjuti tindakan penyidikan, pemeriksa bukti permulaan me'

ngembalikan buku atau catatan, data, informasi, dan/atau doku'

men, termasuk media penyimpanan elektronik milik WP dengan

menggunakan bukti pengembalian. fika pemerlksaan buktl pcrn

mulaan menemukan adanya indikasi tindak pldana bldang pcrpr'
jakan yang dilakukan WP lain, pemeriksa buktl permulaen mcm'

buat laporan perkembangan. Laporan perkembangan dhrmprl'
kan kepada kepala unit pelaksana pemeriksaan buktl permul.an

yang membawahi kantor pelayanan paiak tempat WP laln Erdaf'

tar. Laporan perkembangan termasuk dalam pengertian laporan

yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan analisis

Ditjen Pajak.

r;'ii"l'iT:nyidtkanrerhadappelonssaranpaJak

Dirjen Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan penga'

duan, berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebe'

lum dilakukan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

131



HARMoNlsAst SANKst ptDANA DATAM UU PERPAJAKAN Dt lNDoNEstA

an Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai tanggal Laporan
iikrrrn Bukti Permulaan.

Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan pemeriksaan
ti permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 1

(dua belas) bulan sejak tanggal Surat perintah pemeriksaan

Permulaan diterima Pemeriksa Bukti permulaan sampai ta
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti permulaan berupa:
1) Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dalam hal di

mukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpaj
an.

2) Pemberitahuan secara tertulis kepada Wp, terhadap Wp
dak dllakukan penyidikan, karena pengungkapan
naran perbuatan WP sesuai keadaan yang sebenarnya,
lam hal pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.
Penerbltan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal
WP, yang karena alpa untuk pertama kali melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pa.

sal 13A UU KUP, dalam hal pemeriksaan bukti permulaan
secara terbuka.
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal WP
orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
meninggal dunia.
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal tidak
ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan, termasuk WP dan penanggung pajak tidak dite.
mukan.

Dalam hal pemeriksaan buktl permulaan secara terbuka di.
tindaklanjuti dengan tlndakan penyldlkan, berlaku ketentuan:

a. Buku atau catetan, data, lnformasl, dan/atau dokumen yang
dipinjam darl WP dan terkalt bnhan buktl yang menimbulkan du-
gaan kuat tentang torjadlnyn tlndnk pldana di bidang perpajakan
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Waluyo (L994:78) mengemukakan jika dari bukti permulaan

ada indikasi ke arah tindak pidana, langkah berikutnya dilakukan
penyidikan oleh penyidik

Diana dan Setiawati (2010: 70) mengemukakan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut keten.

tuan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dalam melakukan penyidikan, wewenang penyidih yaitu:

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan tindak bidang perpajakan agar kete.

rangan/laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenal

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perpajakan.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana bidang perpajakan.

Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan de'

ngan tindak pidana di bidang perpajakan.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl

pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan pe'

nyitaan terhadap bahan bukti.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tu'
gas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggal'

kan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ber'
langsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau

dokumen yang dibawa.

B) Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana bidang

perpajakan.

9) Memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan diperik'
sa sebagai tersangka atau saksl.

10) Menghentlkan Penyldlken.

3)

4)

s)

'ol
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11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyi'

dikan tindak pidana di bidang perpaiakan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam penyidikan pajak terdapat beberapa hal yang tidak bo'
Ieh dilakukan oleh penyidik terhadap WP, yaitu melakukan pena-

hanan dan melakukan penangkapan.

Selain kewenangan yang dimiliki, dalam melaksanakan tugas.-

nya penyidik pajak tunduk pada norma penyidikan, meliputi:

1) Dalam melaksanakan fltgasnya penyidik pajak harus berlan'
daskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakao KUHAP, dan hukum pidana yang berlaku.

2) Penyidik paiak sebagai penegak hukum wajib memelihara

dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi,

wewenang, serta tanggung jawabnya.

3) Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan su'
rat perintah penyidikan pada saat melakukan penyidikan.

4) Penyidik dapat dibantu petugas pajak lain yang tanggung ia-
wabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya.

5) Penyidikan dilaksanakan berdasarkan laporan bulrti permu-

laan dan surat perintah penyidikan.

6) Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat la-

poran dan berita acara.

Widyaningsih (2011: 34) mengemukakan asas hukum yang

harus diperhatikan penyidik pajak; asas praduga tidak bersalah,

asas persamaan di muka hokum, dan asas hak memperoleh bantu-

an/penasehat hukum.

Tatacara penyidikan yang dilaksanakan penyidik pajak, yaitu:

1l Penyidik paiak harus memperlihatkan surat perintah penyi'-

dikan yang telah ditandatangani Dirien Paiak atau Kepala

KantorWilayah.
2) Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik

Polri dan jaksa penuntut umum.
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4)

s)
orang saksi.

.6) Membuat Berita Acara Sita serta ditandatangani Wp dan
nyidikpajak.

Pemeriksaan bukti permulaan untuk mendapatkan bukti per.
mulaan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang per.
pajakan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak,
yang pedoman dan tatacaranya mengacu pada ketentuan yang
berlaku mengenai tatacara pemeriksaan di bidang perpajakan. Se.
telah selesai pemeriksaan bukti permulaan, dibuat laporan buktl
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Menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa .penuntut

umum melalui penyidik polri.

Bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, ter.
lebih dahulu harus ada izin dari ketua pengadilan negeri se.
tempat kecuali dalam keadaan mendesak.
Dalam melakukan penggeledahan/penyitaan harus ada

7) Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggarkan wilayah In.
donesi4 penyidik pajak dapat segera meminta bantuan Keja.
ksaan Agung melakukan pencekalan.

B) Penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara terdirl
atas berita acara pendapat/resume dan penyusunan isi ber.
kas.

b, Pemberkasan

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpa.
jhkan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1). Tahap Pengamatan
Pengamatan didefinisikan serangkaian kegiatan dilakukan

petugas Ditjen Pajak untuk mencocokkan dengan kenyataan,
membahas, dan mengembangkan lebih lanjut informasi, data, la.
poran, dan/atau pengaduan yang memberi pehrnjuk adanya duga.
an telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2). Pemeriksaan Bukti permulaan
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permulaan disertai kesimpulan dan usul tindak Ianjutnya

pejabat yang benvenang ataU memberi perintah.
kepada

3). Tahap Penyidikan' t'ermasuk Pembuatan Berita Acara dan

Pemberkasan

Apabila dari pemeriksaan buliti permulaan ditindaklanjuti
tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksi pajak setelah meni-

lai dan memberikan pertimbangan atau usul pemeriksa, mengu-

sulkan kepada Dirien Paiak atau pejabat untuk dilakukan penyl-

dikan melalui Direktur Pemeriksaan Paiak Setelah Dirjen Pajak

mempelajari dan mempertimbangkan usul.

Direktur pemeriksaan pajak selanjutnya memberi instruksi
untuk melanjutkan penyidikan. Surat perintah penyidikan ditan-
datangani Dirjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Se-

telah penyidik pajak menerirn6 surat perintah penyidikan, kewa-
jibannya memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada
jaksa/penuntut umum melalui penyidik Polri. Selanjutnya mulai-
lah penyidik pajak melakukan tindakan penyidikan di bidang per-

pajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ke-

tentuan hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Sesuai kewenangan

dan kewaiiban yang diberikan undang-undang penyidik paiak d+
pat melakukan tindakan hukum, seperti pemanggilan tersangka

dan saksi, penggeledahan, dan penyitaan.

c, Penghentian Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak

Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik pajak,

dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut:

1) TidakterdaPatbukti cukuP, atau

2) Peristiwa bukan tindak pidana di bidang perpajakan, atau

3) Tersangka meninggal dunia, atau

4) Peristiwanya telah kadaluarsa, atau
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s) Untuk kepentingan penerimaan negara, berdasarkan

taan Menteri Keuangan, faksa Agung dapat menghentikan
nyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

4.1.3. Penuntutan

' Dengan sistem peradilan perkara pidana terpadu, mes

fungsi dan wewenang masing-masing instansi penegak h

terdapat perbedaan tegas, hal itu bukanlah pemisahan fungsi dan

wewenang masing-masing instansi penegak hukum itu.
Dalam hubungannya dengan sistem peradilan perkara pidanl

terpadu, untuk menangani hasil-hasil penyidikan yang dilaksana.
kan penyidik, pada tahap penuntutan kepada penuntut umum dl.
berikan wewenang penanganan lebih lanjut terhadap hasil penyl'
dikan tersebut.

Sesuai Pasal 14 KUHAP, penuntrlt umum berwenang:

7. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyl-

dik
Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur KU.

HAP sebagaimana ditentukan pada Pasal B ayat [2) dan (3J, Pasal

110, dan Pasal 138 KUHAP, mengenai sistem penyerahan berkas
perkara dalam dua tahap.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana ayat (2) dilaku.
kan: Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas
perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik

menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang

bukti kepada penuntut umum.

2. Mengadakan pra penuntutan apabila uda kekurangan pada pe-

nyidikan.

Menurut Pasal 110 KUHAP, dalam hal penyidik telah selesal

melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan ber-
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kas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum

berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap, punllt:t
urnum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik di-

scrtai petuniuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum me-

ngembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik waiib

segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penun'

tut umum. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waKu em-

pat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyi'

clikan atau apabila sebelum batas waktu berakhir telah ada pem-

beritahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik'

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil

penyidikan yang lengkap dari penyidik, seperti diatur dalam Pasal

138 KUHAP, penuntut umum segera menerrtukan apakah berkas

perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak

dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

3, Memberikan penahanan, perpaniangan penahanan, dan atou

mengubah status tahonan setelah perkaranya dtllmpahkan penyl-

dik
Dalam Pasal 25 KUHAP disebutkan perintah penahaflan !an$

diberikan penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 20 KU'

HAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan perpan,angan

penahanan paling lama tiga puluh hari dan dalam penahanan ma'

sih diperlukan, dapat diperpaniang lagi untuk paling Iama tiga pu-

luh hari. Beidasarkan Pasal 25 dan Pasal 29 KUHAP, Penuntut

umum mempunyai batas waktu penahanan paling lama 110 (sera'

tus sepuluh) hari.

4. Membuat surat dal<waan.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan

tindak pidana yang didakwakan kepada terdalowa yang disimpul'

kan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupa-
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kan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka

sidang pengadilan.

Pasal 140 ayat [1) KUHAP: Dalam hal penuntut umum ber-

pendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, la

dalam waktu secepatnya membuat surat dakr,vaan.

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan: Penuntut umum me.

limpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar

segera mengadili perkara disertai surat dakwaan.

5, Melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan penuntut urtutn rrle-

limpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar

segera mengadili perkara disertai surat dakwaan.

6. Panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara.
' Dalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP, menyampaikan pem-

beritahuan kepada terdalnua tentang hari dan waktu perkara disi-

dangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa ma-

upun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

7. Melakukan penuntutan.

Dalam hal penuntut umum berwenang melakukan penuntut-

an terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pi-
dana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke

pengadilan berwenang mengadili [Pasal 137 KUHAP).

B. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP menentukan:

a. Dalam hal penuntut umum memutuskan menghentikan penun-

tutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bu-

kan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut

umum menuangkan hal itu dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka

dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
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c. Turunan surat ketetapan itu rraiib disampaikan kepada ter-

sangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah ta-

hanan negara, penYidik dan hakim.

d. Apabila kemudian ada alasan baru, penuntut umum dapat me'-

lakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghapusan

hak menuntut diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I:

a. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah

perbuatan yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hu-

kum tetap, sebagaimana uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP (Chazawi,

2002)t "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi

orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh

hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan

yang menjadi tetap". Ketentuan ini berkenaan dengan asas "ne bis

in idem". Dengan ketentuan itu diharapkan kepastian hukum ter-

jamin bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah

mendapatkan putusan hakim berkekuatan tetap (inkracht) tidak

menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk

menuntutnya lagi. Untuk menghindari usaha penyidikan/penun'

tutan terhadap perlakukan delik sama'

b. Bila terdakwa meninggal dunia [Pasal 77 KUHP), penun-

tutan menjadi gugur. Asumsinya, pertanggungjawaban pidana tid'
ak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli

waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk

menuntut, maka meninggalnya terdalswa tidak menghalangi pe'

nuntutannya.
c. Daluarsa Pasal 78 ayat [1) KUHP,latar belakang yang men-

dasari daluarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan pe-

nuntutan pidana, dikaitkan dengan kemampuan daya ingat

manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat

bukti hilang atau tidak memiliki nilai hukum pembuktian. Daya

ingat manusia, baik sebagai terdakwa maupun saksi, seringkali
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tidakmampumenggambarkankembalikejadiantelahterladi.Ba.
han pembuktian yang diperlukan dalam perkara pun semakin

sulit dipertanggungiawabkan disebabkan kerusakan dan lainlain'

9. trrlengadakon tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung

jawab sebag ai Penuntut umum,

Penjelasan Pasal 14 butir 1 KUHAP, yang dimaksud "tindakan

laln" antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan

memperhatlkan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara

ponyldlk, penuntut umum, dan pengadilan' Menyangkut kewe'

nangfln atau kompetensl yang dimiliki penyidih penuntut umum

dan pengadllan, kompetensi relatif atau absolut'

10, Melaksanakan PenetoPan hakim'

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh ke'

kuatan hukum tetap dilakukan jaksa, yang untuk itu panitera me'

ngirimkan salinan surat putusan padanya [Pasal 270 KUHAP)'

Disimpulkan, iaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak

mempunyai wewenang penyidik perkara dalam tindak pidana

umum. Artinya, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak da'

pat melakukan pemeriksaan atau penyelidikan/penyidikan terha'

aap tersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP disebut

sistem tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan jaksa atau penun'

t',t umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental

dalam perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masa'

lah teknik YuridisnYa.

4.1.4. Putusan Hakim

Perihal "putusan hakim" atau "putusan pengadilan" merupa'

kan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkam

pidana. Diionklusikan lebih iauh, "putusan hakim" di satu pihak

Lurgun, bagi terda}wa memperoleh kepastian hukum (rech ze'

kerieids) tentang "statusnya" sekaligus dapat mempersiapkan
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langkah berikutnya terhadap putusan itu dalam artian menerima

putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding, atau

kasasi, melakukan grasi. Di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi
hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mah-

kota "sekaligus" "puncak" pencerminan nilai'nilai keadilan; kebe-

naran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta se.'

cara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentali-

tas, dan moralitas dari hakim yangbersangkutan'

Rubini dan Chaidir Ali {7974t 30) merumuskan keputusan

hakim merupakan suatu akte penutup dari proses perkara dan

putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan tera-
khir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibatnya.

Riduan Syahrani (2001: 89) membatasi, putusan pengadilan

adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan

terbuka untuk umum menyelesaikan dan mengakhiri perkara per-

data.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/'
1959 dan No. t/L962 menginsffuksikan kepada para haklm agar
pada waktu putusan pengadilan diucapkan, konsep putusan harus
telah dipersiapkan. Ini untuk mencegah adanya perbedaan anmra

bunyi putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang

terbuka untuk umum dengan yang tertulis.

e.

f.

Berdasarkan pasal 184 HIR putusan hakim harus berisi:

Keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan iawaban.
Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.

Keputusan hakim tentang pokok perkara dan ongkos perkara.

Keterangan apakah pihak-pihak berperkara hadir pada waktu
keputusan dijatuhkan.
Kalau keputusan didasari undang-undang; harus disebutkan.

Tandatangan hakim dan panitera.

Setiap keputusan hakim adalah salah satu dari tiga kemung-

kinan:

a,

b.

c.

d.
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7. Putusan bebas (vrijpraak/acquittal)
Secara teoretis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa

Kontinental lazim disebut putusan 'vrijspraak". Dalam rumpun
aglo saxon disebut putusan "acquittal". Pada asasny4 esensi pu.
tusan bebas terjadi karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

iaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdak.
wa dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum. Singkatnya,
terdakwa tidak dijatuhi pidana. Bertitik tolak pada UU No. B/.
1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam pa.

sal 191 ayat [1) KUHAP yang menentukan: fika pengadilan ber.
pendapat dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdalnrra
atas perbuatan didakwakan padanya tidakterbukti secara sah dan
meyakinkan, terdakwa diputus bebas.

Dalam praktek peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis
hakim dijatuhi hukungan "vrijkspraalC', pada hakikatnya amar/.
diktum putusannya haruslah berisikan: Pembebasan terdakwa se.
cara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, me.
merintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah
putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan bi.
aya perkara kepada negara.

2. Putusan penglepasan dari segala antutan hukum (onslag van
All e Re ch tsv erv olg ing )

Secara fundamental terhadap "putusan penglepasan dari se.
gala tuntutan hukum" atau 1nslag van alle rechtsvervolging diatur
dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang dirumuskan
dalam redaksional: fika pengadilan berpendapat perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas da.
ri segala tuntutan hukum.
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Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara

teoretis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 79L ayat (2) KU-

HAP terhadap putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum
(onslag van alle rechtsvervolging) terjadi jika perbuatan yang di-
daloarakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pida-
na, melainkan misalnya, termasuk yurisdiksi hukum perdata adat
atau dagang. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ter-
bukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa
dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf {strafu-
itsluitings-gronden/feitde, axcuse) dan alasan pembenar {rechts-
vaardigings-grond).

3. Putusan pemidanaan (veroordeling)

Pada asasnya, putusan pemidanan atau "veroordeling" diatur
dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP: fika pengadilan berpendapat
terdalnva bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci terha'.
dap putusan pemidanaan dapat terjadi jika perbuatan terdakwa
sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dak-
waan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Perbuatan terdakwa merupakan ruang lingkup tindak pidana ke-
jahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overffedingen) dan dipe-
nuhinya alat-alat bukti dan fakta di persidangan (Pasal 183 dan

Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (vero-
ordeling) kepada terdakwa. Dalam praktek peradilan, terhadap
putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis.

4.2. Perneriksaan di Bidang Paiak

4.2.1.Pengertian dan fenis Pemeriksaan Paiak
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Istilah pemeriksaan sering digunakan dalam kaitannya de.
ngan perpajakan, namun istilah yang lebih luas adalah auditing,
Mulyadi dan Puradiredja (1998: 43) mendefinisikan auditing se.
bagai: Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengeva-
luasi bukti secara objektifmengenai pernyataan tentang kegiatan
dan kejadian ekonomi dengan tuiuan menetapkan tingkat kesesu.
aian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah dite.
tapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berke.
pentingan.

Pemeriksaan jenisnya bermacam-macam. Perbedaan penggo-
Iongan yang diberikan beberapa pakar, dikarenakan memandang
dari sudut berbeda. Salah satu pakar yang rnencoba mengklasifi-
kasikan audit adalah Holmes [dalam Soekanro, 1986: 89) yang
menyebutkan audit yang dilakukan auditor sangat banyak ma-
camnya, meliputi:
a. Audit operasional, audit manajemen, audit kerja.
b. Financial Audit, merupakan pemeriksaan laporan keuangan,
e. Fraud Auditing, Forensic auditing.
d,. Qualiqt audir, merupakan pemeriksaan kualitas produk.
e. Legal auditing, merupakan penyelidikan.
f. Tax auditing, merupakan pemeriksaan pajak.

g. lnternal Control Sytem Auditing.
h. Performance Audit

Pengertian pemeriksaan paiah menurut Mardiasmo (20L1:
50), adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan. meng-
olah dat4 dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa-
jakan. Definisi pemeriksaan dijelaskan pada Permen Keuangan
Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak Pa-

sal 1 ayat (2): Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meng-
himpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bulrti yang
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dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarksn itan-

clard pemeriksaan untuk menguii kepatuhan pemenuhan kcwallb'

an perpajakan dan/atau untuk tuiuan lain dalam melaksanakan

ketentuan perundang-undangan perpaiakan.

Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24: Serangkaian

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tuiuan lain dalam rangka melak-

sanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaiakan'

Disimpulkan, pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan

mencari, mengumpulkan, memperoleh data, dan keterangan lain-

nya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaiakan

serta tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perun-

dang-undangan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan (tax

compliance), melalui upaya penegakan hukum llaw enforcement),

sehingga meningkatkan penerimaan paiak.

f enis-ienis pemeriksaan pajak terdiri atas:

a. Pemeriksaan rutin; pemeriksaan bersifat rutln dllakukan

terhadap WP sehubungan pemenuhan hak-kewajiban perpa,akan.

Pemeriksaan pajak salah satu pilar tax low enforcement'yang

salah satu ienis pemeriksaan paiak adalah pemeriksaan rutin un-

tuk menguji WP dalam pemenuhan kewajiban WP'

WP membayar pajak sesuai kondisi WP. Pemeriksaan rutin

juga dilakukan di antaranya untuk memeriksa SPT lebih bayar' Pe-

meriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam meme-

nuhi kewajiban perpaiakannya dalam pelaksanaan aturan perpa'

iakan yang diatur di dalam UU Perpaiakan. Pemeriksaan rutin, ha-

rus memenuhi kriteria pemeriksaan rutin, pelaksanaan pemerik-

saan, dan persiapan Pemeriksaan.
b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi; pemeriksaan dilakukan ter'

hadap Wp yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriterii

seleksi atau sampling untuk mengurangi unsur subiektivitas

145144



HARMoNlSAsl SANKSI PIDANA DA|AM UU PERPA'AKAN Dl lNDoNEslA 
.

dalam suatu pemilihan wP karena proses pemilihan berdasarkan

variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi kompu'

ter, variabel adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilapor'

kan dengan informasi atau data yang terdapat pada dirien paiak

Dengan rirt". ini, WP yang mempunyai potensi tinggi dan me'

ornfukkrn indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewa-

fiban pajaknYa, daPat diPeriksa'

.. Pemeriksaan Khusus: pemeriksaan trhadap WP sehubung-

an adanya lnformasi, data,laporan atau pengaduan' dan pemerik'

saan herdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidak'

patuhan WP, sehlngga merugikan penerimaan paiak'

d.PomerlksaanWPLokasi:pemeriksaandilakukanterhadap
cabang perwakllan, pabrik, dan atau tempat usaha WP domisili'

e. Pemerlksaan Tahun Berialan: pemeriksaan terhadap WP

yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk ienis'ienis paiak ter-

i"ni, .rru seluruh Jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data

dan atau keterangan untuk tuiuan tertentu'

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan: pemeriksaan dilakukan un'

ftkmendapatkanbuktipermulaanadanyadugaantelahtejaditin-
dakpidana di bidang PerPaiakan

g. Pemeriksaan Terintegrasi: pemeriksaan terkoordinasi da'

ri dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa WP yang

memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan' pengelolaan' usaha'

dan atau finansial.

h. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquenry

Audit);pemeriksaandilaksanakanuntukmendapatkandatame-
,ig.nri hr.t" WeTpenanggung pajak yang merupakan objek sita

,uhubrngrn dengan tunggakan pajak sesuai dengan UU Penagihan

dengan Surat Paksa.

4,2.2, T uiuan Pemeriksaan Pai ak

Tujuan lain pemeriksaan pajak adalah:
L46
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a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP,

di antaranya sPT tebih bayar, SPT rugi, sPT tidak atau terlambat

disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirien Pa-

jak untuk diperiksa. Ada indikasi tidak dipenuhi kewaiiban WP.

b. Tuiuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pera-

turan perundangan-undangan perpaiakah. Berdasarkan PER-3 5/-
pl11OLL dan SE-116/Pl/2009' kriteria pemeriksaan untuk tuiuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpaiakan: Pemberian NPWP [secara iabatan), peng'

hapusan NPWP, WP mengajukan keberatan, pengumpulan bahan

guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penco-

cokan data dan/atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di

daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPl1,

pemeriksaan dalam rangka penagihan paiak, penentuan saat pro'

duksi dimulai atau memperpaniang iangka waktu kompensai ke'

rugian sehubungan pemberian fasilitas perpajakan, dan meme'

nuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.

4.2.3. Ruang Lingkup dan langka Waktu Pemeriksaan Pafak

Dirien Pafak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuh-

an kewajiban perpaiakan berwenang melakukan;

a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perPaiakan WP'

b. Pemeriksaan untuk tuiuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Proses awal pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Paiak (KPP) memberikan usulan pe'

meriksaan atau data normatif kepada Kanwil Paiak.

b. Kanwil Pajak memberikan Lembar Penugasan Pemeriksaan

[LPZ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak IKPPJ.

c. Kepala KPP membuat nota dinas dan menuniuk tim pemeriksa.
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d. Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persi.
apan dan perencanaan pemeriksaan.

e. Kepala KPP menerbitkan Surat perintah pemeriksaan 
[Sp2). dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksana.

kan pemeriksaan pajak.
Berdasarkan Permen Keuangan No. 199/pMK.03/2007, diu.

bah menjadi Permen Keuangan No. B2/pMK.OA/ZAtt,lalu diubah
menjadi Permen Keuangan RI No. t7 /pMKOg/2013 tentang Tata.
cara Pemeriksaan Pajak, proses pemeriksaan diatur:

a. Kriteria Pemeriksaan.

Kriteria dalam melakukan pemeriksaan, yaitu:
1) Pemeriksaan kantor: pemeriksaan di kantor Ditjen pajak.

2) Pemeriksaan lapangan: pemeriksaan di tempat tinggal atau ke-' dudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wp,
tempat lain dianggap perlu oleh pemeriksa pajak

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajib.
an perpajakan WP dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan la-
pangan. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan
jenis pemeriksaan kantor, yang ketentuannya diatur peraturan
Dirjen Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal pemeriksaan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan perun-
dang-undangan Perpajakan, dapat dilakukan dengan jenis peme-
riksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.

b. langka Waktu Pemeriksaan.

Proses pemeriksaan diatur jangka waktu pemeriksaannya:
1). Pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewa-

jiban perpajakan WP, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan dapar diperpanjang menjadi pa-
ling lama 6 fenam) bulan dihitung sejak tanggal Wp memenuhi su-
rat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai tanggal
laporan hasil pemeriksaan.
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Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling la'

ma B (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah

pemeriksaan sampai ranggal laporan hasil pemeriksaan.

Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi

transaksi terkait transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain

yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang me-

merlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu

yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam iang-

ka waktu paling lama 2 (dua) tahun. fika pemeriksaan dilakukan

karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak, jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka

walrtu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pem-

bayaran paiak.

2). Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksana-

kan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. |ang-

ka waktu pemeriksaan kantor terkait pemeriksaan untuk tuiuan

lain adalah paling lama 7 [tuiuh) hari dan dapat dlperpanJang

menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sefak tanggal

WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemerlksaan

kantor sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. fangka waktu

pemeriksaan lapangan terkait pemeriksaan untuk tujuan lain

adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang meniadi

paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung seiak tanggal surat pe-

rintah pemeriksaan sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan.

c. Stqndard Pemeriksaan Paiak

1). Standard umum pemeriksaan bersifat pribadi dan berkaitan

dengan persyaratan pemeriksa paiak dan mutu pekeriaannya'

2). Standard pelaksanaan pemeriksaan:

a. Harus didahului dengan persiapan yang baih sesuai dengan

tujuan, dan mendapat pengawasan yang saksama.
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b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk dipero-
. leh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data,

pengamatan, permintaan keterangan, konfi rmasi, teknik sam.
pling, dan pengujian lainnya berkenaan pemeriksaan.

c. Temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten dan
peraturan perundang-undangan pajak.

d. Pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa pajak, terdiri atas seo.
rang supervisor, seorang ketua tim, anggota tim.

e. Tlm pemerlksa dapat dibantu seorang atau lebih yang memi.
llkl keahllan tertentu dltunjuk Dirjen pajak sebagai tenaga ah.
ll, sepertl penerfemah bahasa atau, ahli teknologi informasi,

. dan pengacara,

f. Apablla dlperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara ber-
sama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

g. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Jenderal paja\ tem-
pat tinggal, tempat usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak,
atau tempat lain yang dianggap perlu.

h. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlu-
kan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam kertas
kerja pemeriksaan.

j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan dasar penerbitan surat' ketetapan pajak dan/atau surattagihan pajak.

d. Penolakan Pemeriksaan Pajak
Apabila WP tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan

pelaksanaan pemeriksaan, WP harus menandatangani surat per-
nyataan penolakan pemeriksaan.

e. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak.
Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke-

wajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wp dengan
memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan
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akhir. WP wajib memberikan tanggapan tertulis terhadap surat

pemberitahuan hasil pemeriksaan dan berhak hadir dalam pem-

bahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama: 3 (tiga) hari kerja

sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima WP untuk

pemeriksaan kantor; 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahu-

an hasil pemeriksaan diterima WP untuk pemeriksaan lapangan. .

f, Pembahasan Akhir Pemeriksaan Paiak

Dalam 3 hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemerik'

saan diterima WP untuk pemeriksaan kantor, atau 7 hari kerja se'

jak diterima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima un'
tuk pemeriksaan lapangan, WP:

1). Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan berisi

persetujuan terhadap seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa paiak menggu'

nakan tanggapan itu sebagai dasar membuat risalah pembahasan

dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ditandata-

ngani oleh tim pemeriksa pajak dan WP.

2). Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan berlsl
persetujuan terhadap seluruh hasil pemeriksaan namun tidak ha'

dir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa paJak

menggunakan surat tanggapan sebagai dasar membuat risalah

pembahasan dan berita acara ketidakhadiran WP, yang ditandata'

ngani pemeriksa pajak
3). Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang

berisi ketidaksetujuan terhadap sebagian atau seiuruh hasil pe'

meriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaarl,

pemeriksa paiak menggunakan surat tanggapan sebagai dasar m-

elakukan pembahasan akhir dengan WP dan hasil pembahasan'

nya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara pem-

bahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani tim peme-

riksa pajak dan WP.
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4). Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan berl$
ketidaksetujuan terhadap sebagian atau seluruh hasil pemeriksa.
an namun tidak hadir, pemeriksa pajak menggunakan surat tang.
gapan sebagai dasar membuat risalah pembahasan dan berita aca.
ra ketidakhadiran wP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksa.
an, yang ditandatangani pemeriksa pajak.

5). Tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan
dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pe.
meriksa pajak membuat berita acara ketidakhadiran wp dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani peme.
riksa pajak. Apabila wP tidak hadir dalam pembahasan akhir hasll
pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah membuat dan menanda.
tangani berita acara ketidakhadiran wp dalam pembahasan akhir
hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap
telah dilaksanakan.

fangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk
menguJl kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan je.
nls pemerlksaan kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga)
mlnggu. fangka waktu pembahasan ini untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewaJiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan la.
fangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

g. Pengungkapan WP dalam laporan tersendiri selama pemeriksa-
an.

Pengungkapan dalam Iaporan tersendiri tentang ketidakbe-
naran pengisian surat pemberitahuan, hanya dapat dilakukan se_

belum pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan. Pengungkapan dalam Iaporan tersendiri tentang ke-
tidakbenaran pengisian surat pemberitahuan oleh pemeriksa pa_
jak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan men_

iadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa pajak sebelum menyam_
paikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wp.
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h. Ilsulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan untuk menguii kepatuhan pemenuhan kewaiib-

an perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan bi-

lamana:

1) Pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indika-

si tindak pidana di bidang perpaiakan.

2) Pada saat WP badan diperiksa tidak memenuhi sebagian atau

seluruh permintaan peminjaman, sehingga besarnya pengha-

silan kena paiak tidak dapat dihitung.

3) WP menolak untuk dilaksanakan pemeriksaan, tidak meme'

nuhi panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu ke-

lancaran pemeriksaan, dan terhadap WP tersebut tidak dilaku-

kan penetapan pajak secara jabatan.

4.2.4. Obiek Pemeriksaan Paiak

Objek pemeriksaan paiak adalah segala sesuatu dlladlkan da-

sar atau sasaran pemungutan pajak' Setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dafl

Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk kott'

sumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan da'

pat meniadi obiek pemeriksaan paiak

Rochmat Sumitro dan Dewi Kania [2001: 69) menggolongkan

objek pajak dalam 3 [tiga) golongan objek paiak WP dalam negeri,

objek pajak WP luar negeri, dan obiek pajak yang tercakup oleh

traktat pajak.

Perluasan obiek paiak tersebut memiliki dua sifat:

(7) B ersifat Kon difikasi
Berbagai peraturan pelaksanaan dan petuniuk pelaksanan

dalam banyak surat edaran Dirien Paiak yang acapkali mengatur

permasalahan tidak pernah ditemukan dalam undang-undang, se-

cara konsolidatif dimasukan dalam UU No. 8/1983.
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Bab V

Hannonisasi $anksi Pidana

dalan UU Perpajakan Dikaitkan dengan

[etentum [Ufl-Pidana

ALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI), harmonis
bersangkut-paut dengan (mengenai) harmoni;

seia sekata. Mengharmoniskan diartikan menjadikan har-
monis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan menghar-
moniskan. Keharmonisan diartikan sebagai perihar fkeadaanfhar-
monis; keselarasan; keserasian.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, mengar-
tikan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah menuju p.o"r",
perharmonisasian fpenyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hu-
kum tertulis mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, 

"kono-mis, dan yuridis. Dapat diartikan harmonisasi perundang_undang-
an adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar perundang_
undangan sebagai bagian integral atau subsistem sistem hukum
guna mencapai tujuan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenar harmonisasi vertikal
peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan
perundang-undangan dengan peraturan perundang-unJangan la-
in dalam hierarki berbeda. Daram harmonisasi vertikar berraku
asas lex superiori delogot legi inferiori,yaitu peraturan perundang-
undangan lebih tinggi mengesampingkan/mengarahkan peratura=n
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perundang-undangan yang lebih rendah, Dalam penyusunannya
pembentuk peraturan perundang-undangan harus msrnastikanmateri yang diatur dalam peraturan perundang-*0""*rr"ii,.r.
bertentangan dengan peraruran perundang-undangan ;;:;;r;;".

Terdapat juga asas harmonisasi hol
dari asas l"* porlrr* delogat t"gi priori,'iffi^Jfri H:lf:Tperundang-undangan baru mengesampingkanz*"nsuiu'hkr;1."-
aturan perundang-undangan lama, dan asas /ex ,orrrotirii);go,
legi generalis yang berarti peraturan perundang-rrd"W, O.Lr_fat khusus mengesampingkan/mengalahkan p"r"tu.r"n'rirrr-
dang-undangan bersifat umum. Harmonisasi t o.i.ont"t;"rffi;",
perundang-undangan yang dilandasi kedr
ti ns arrinya dar am p enyusun a n, 

"rr,-r, I'rllirl, l'l; J-,ltilrffi l,dikarenakan pada hakikarnya suaru peraturan p.il;;;-";"-
dangan merupakan bentuk pengaturar lintas sektoral dan tldrkdapat berdiri sendiri. Dalam peraturan perundang-rnd;;;;;r,
terdapat berbagai sekor dan bidang hukum uerueda-beail;;"
saling mengait dan terhubung, sehingga aiUutrf,f..n p"ig.tur"n
komprehensi{, bulat, dan utuh.

penerapan rex sae-ciltist derogat regi generarisdararn harmonr-sasi horisontal diperlukan guna membentuk O"r",ri.n'r.rrn-
dang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteri.il ;hr;;"dan berbeda (sui generis) dengan peraturan perundang-r;dr;{,
lain guna mencapai tuiuan tertentu.

5'1' pengaturan sanrrsi pidana Bagi pelaku Tindak pidana
Perpaiakan dalam Sistem Hukum positif Indonesia

sebagai tulang punggung pendapatan negara, paiak rnemberi-
kan lebih 70Yo kontribusinya bagi negara. Angka iri t ".*ny U,r"terus dioptimalkan, mengingat saat ini rasio kepatufrr" #p-U.r"
53,7o/o. Salah satu upaya untuk mendorong tingkat f,.p.*1,."1r,
melalui penegakan hukum di sektor p"rpa;at"n/ h* ";f;:;:;;;.'167
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Menurut APBN, sumber pendapatan tertinggi negara dari

sektor perpaiakan, mesklpurr masih banyak sektor lain' seperti

sektormigasmaupunbantuanluarnegeri.Halinidapatdibukti-
kan saat negara dilanda krlsls berkepanjangan' Sektor pajak ma-

sihtetapmemilikinilaibesarbahkanmengalamikenaikanserta
menembus sampai presentasi terbesar dari sektor nonmigas' Di'

harapkanpemasukandaripaiakdapatditingkatkan.salahsatunya
dengan ."., ."ngrdakan kebiiakan baru, seperti ekstensifikasi

dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan

cara meningkatkan jumlah pajak dan obiek pajak baru' Intensifi-

kasi paiak adalah kegiatan optirnalisasi penggalian penerimaan

pajakmelaluiWPterdaftaruntukmelaksanakankewajibannya.
fugir,rn intensifikasi dapat berupa penyuluhan langsung kepada

masyarakat mengenai ketentuan berlaku, memberikan pelayanan

prima kepada WP, pemeriksaan, dan penagihan paiak [Hadiar'

20L4:40)'
Selama ZOO}-2O72,jumlah kasus tindak pidana bidang per'

pajakan yang telah selesai diselidiki Ditien Pajak dan berkasnya

iinyatakan lengkap oleh keiaksaan [P-21), total 92 kasus sudah

masuk tahap penuntutan di pengadilan oleh keiaksaan' Sebanyak

69 kasus, di antaranya telah divonis di pengadilan dengan putlts'

an penjara dan denda pidana hampir Rp 4,3 triliun' Hal ini mem'

luktikan penanganan kasus pajakyang dikenai sanksi pidana atau

pemidanaan masih rendah.

Selama ini kasus tindak pidana bidang perpaiakan didominasl

kasusfakturpajaktidaksahtfikti0danbendaharawan.Pelaku
terbesar adalah WP Badan sebanyak 68 kasus' WP Bendaharawan

14 kasus, dan WP Orang Pribadi 10 orang'

Ada beberapa kasus besar di bidang perpaiakan yang paling

menoniol dan telah diselesaikan secara pidana' Salah satunya ada'

lah kasus faktur paiak fiktif Asian Agri yang merugikan negara Rp

1,25 triliun'
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Ditien Pajak melarang WP menggunakan faktur paiak yang ti-

dak berdasarkan transaksi sebenarnya danfatau dari WP yang be'

lum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak' Sebelum meneri-

ma faktur paiak, hendaknya mewaspadai dan memeriksa apabila

penerbit itu masuk suspectlist Ditjen Paiak. Penerbit dan penggu-

na faktur pajak tidak sah (fiktif) akair diselidiki terhadap tindak

pidana perpajakan. Sesuai Pasal 39 A UU KUP, pelaku kasus faktur

pajak tidak sah dapat dituntut di pengadilan dengan ancaman

penjara dua sampai 6 tahun.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 100

kasus tindak pidana perpaiakan melalui penerbitan faktur paiak

tidak sesuai transaksi sebenarnya, pada 2008-2013' Kerugian ne-

gara mencapai Rp 1,56 triliun dari kasus'kasus tersebut:

1. Tahun 2008 terdapat 3 kasus, kerugian Rp 35 miliar'

2. Tahun 2009 terdapat 21 kasus, kerugian Rp 257,8 miliar'

3. Tahun 2010 terdapat 21 kasus, kerugian Rp 497,3 miliar'

4. Tahun 2011 terdapat 23 kasus, kerugian Rp t94,7 miliar'

5. Tahun 2012 terdapat 12 kasus, kerugian Rp 336,9 mlllar'

5. Tahun 2013 terdapat 20 kasus, kerugian Rp 239,9 millar'

L.H.C. Hulsman mengemukakan sistem pemidanaan (the sen'

tencing system) adalah aturan perundang'undangan yang berhu-

bungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan' Sistem pemidana'

an mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pe-

midanaan.

2. Keseluruan sistem (aturan perundang-undangan) untuk penja;

tuhan dan pelaksanaan Pidana.

3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fung-

sionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana'

4. Keseluruhan sistem (perundang'undangan) yang mengaturba'

gaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan
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' secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi [hukum pi-
dana).

Menurut Wakil Ketua Komisi yudisial (Ky), Imam Anshori Sa-
Ieh, terdapat tuiuh faktor yang menyebabkan lemahnya penegak-

in l-uklrn fpidana) di Indonesia, yaitu:
1' Undang'undang yang dihasilkan pemerintah dan DpR lebih

mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada

- 
kePentingan rakyat kebanyakan.

2' Lemahnya kehenaak konstitusional dari para pemimpin dan
penyelenggara negara di Indonesia.

3' Rendahnya integJtas aparat penegak hukum, seperti polisi, ha-
kim, jaksa, dan advokat.
Paradigma Penegakan hukum yang positivistik atau lebih me-
nekankan pada aspek legal formal.
Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum,
Sistem hukurrr yqng tijak sistematis.
Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masya-
rakat.

. Sebagal salah satu kebijakan, kemampuan hukum pidana da-
l3.m nenalsgulangan kejahatan banyak keterbatasannya, seperti
otungkapkan oleh banyak sarjana:

1' Rubin menyatakan pemidanaan (apa pun hakekatnya, apa-
Kan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau ti-
dak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

- 
2' Volf Middendorf menyatakan sangatlah sulit melakukan

evaluasi terhadap efektivitas dari general deteruence,karena me-
kanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak
dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan aki-
bat' Orang mungkin melakukan keiahatan atau mengulanginya la-
qi tanna hubungan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang
dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kebiasa-
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an atau agama mungkin dapat mencegah prrburEn rnr kurtnyr

dengan kekuatan orang pada pidana'
-a. 

nonald R. Taft dan Raplh W' England mtnyrtrhrn kcyrkl'

nan agama, kebiasaan, dukungan dan pencelaan kclompok' pone'

t 
"rruriar.i 

kelompok interes dan pengaruh darl pendepat umum

*".,rprt rr, sarana lebih efisien dalam mengatur tingkah laku ma'

nusiadaripada sanksi pidana' (SaJeh' 197L: L5-t6)'

Berbagaiungkapanitumenunjukkanketerbatasankemami
puan hukum pidana dari sudut hakekat berfungsinya/bekerJanya

i..rt ,rrn (sanksiJ pidana itu sendiri. Dilihat dari berbagai segi fak-

io, p"nyuUab ieriadinya keiahatan, sangat kompleks dan di luar

jangkauan hukum Pidana'
Sudarto [1983: 44) menyatakan penggunaan hukum pidana

merupakan penanggulangan suatu geiall (kurieren am symptom)

dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

|adi, keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini iuga di-

sebabkan sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.

ianksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat [re,rldium) un

tuk mengatasi sebab-sebab [sumber) penyakig tetapi sekadar un-

tuk menlatasi geiala/akibat dari penyakit. Sanksi [hukum) pidana

bukanlah merupakan "pengobatan kausatif" tetapi sekadar "peng-

obatan simPtomatik"'
Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, terlebih keterbatasan

hukum pidana, Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah

sentral pertama itu, yang disebut masalah kriminalisasi harus di-

perhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional, yaitu mewuiudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila.

2'Perbuatanyangdiusahakanuntukdicegahatauditanggu-
langi dengan hukum pidana harus perbuatan tidak dikehendaki,
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yaitu perbuatan mendatangkan kerugian (material dana atau spl,
ritual) terhadap warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitnngkan
prinsip biaya dan hasil (cosrand benefitprincipte).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan ka.
pasitas/kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum, ya.
itu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overlastrng).
. Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan melin.
dungi dan mempertahankan kepentingan. pidana hanya dibenar.
kan apabila ada kebutuhan bagi masyarakat pidana yang tidak dl-
perlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat,
Batas-batas sanksi pidana pun ditetapkan berdasarkan kepenting.
an itu dan nilai-nilai mewujudkannya. Berdasarkan padangan de.
mikian, menurut Bassiouni, disiplin hukum pidana bukan hanya
pragmatis, tetapi iuga suatu disiplin berdasar dan berorientasi pa-
da nilai.

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pida-
na diperlukan pendekatan berorientasi pada kebijakan $toliqt-ori-
entes approqcfi) lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan pende-
katan berorientasi nilai (value-judg ment approach).

Pembangunan hukum di Indonesia di bidang hukum pidana
yang diarahkan kepada harmonisasi hukum, banyak mengalami
hambatan' Ini dikarenakan berbagai faktor, terutama faktor kon-
disi masyarakat Indonesia yang kompleks, ditinjau dari keaneka-
ragaman budaya yang memiliki adat masing-masing maupun ke-
senjangan cukup besar akibat perbedaan kemajuan sangat menco_
Iok antara masyarakat perkotaan dan di pedalaman. Upaya pe-
nyempurnaan dan penggantian produk hukum peninggalan kolo-
nial Belanda, misalnya KUHP yang sudah sangat lama diproses be-
Ium berhasil melahirkan KUHP baru produk bangsa sendiri. Mun-
cul produk-produk hukum pldana tertentu disertai aturan tataca-
ra penegakan hukumnya, sehlngga dalam penerapannya kadang-
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kadang menimbulkan benturan aparat penegak hukumnya. Ben'

turan terjadi dapat saja disebabkan perbedaan penafsiran hukum

ataupun kesalahpahaman antar aparat penegak hukum di lapang'

an, sehingga menambah kompleksnya permasalahan penegakan

hukum.
Meningkatnya aktivitas pembuatan undang'undang akhir'

akhir ini menimbulkan kesan kita hanya cenderung membuat un'
dang-undang. Layaknya terjadi hujan undang-undang namun ku-

rang mempertimbangkan faktor efektivitas penegakan hukumnya.

Penilaian penegakan hukum pada umumnya lebih ditumpukan ke'-

pada faktor kegiatan para aparat penegak hukum. Bilamana pene'

gakan tidak berjalan efektif, yang dituding kesalahan aparat pene-

gak hukumnya. Padahal faktor yang sangat berpengaruh terhadap

efektivitas penegak hukum bukan hanya pada unsur aparatnya,

karena harus dilihat faktor-faktor lainnya, yaitu faktor materl hu-

kum, sarana dan prasarana hukum, serta kesadaran hukum ma-

syarakat (Soekanto, 1983: 20).

Kelemahan/kekurangan dari sistem pemidanaan pade hu.

kum pidana substantive, ditemukan dalam:

7. Merumuskan kualifikasi tindak pidana.

Pasal 174-177 tJU No. 2812009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi, merupakan pasal-pasal berhubungan dengan ketentuan

sistem pemidanaan. Terutama Pasal 174, 175, dan 176 merupa'

kan ketentuan perumusan tindak pidana dan sanksi pidana. Dari

tindak pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal undang'undang

itu, tidak ada ketegasan kualifikasi delik/tindak pidan4 tetapi ka'
rena bobot sanksi pidana penjara/kurungannya tidak besar, ber-

dasarkan peranggapan seolah-olah jenis kualifikasi tindak pidana'

nya tergolong pelanggaran. Tetapi jika dilihat pada ketentuan

sanksi pidana Pasal 174 ayat (1 dan 2), bobot sanksi pidana badan

berupa penjara 2 (dua) tahun iika tindak pidana terbukti dilaku-

kan secara sengaja. Dengan tidak dicantumkannya kualifikasi tin'
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3. Aspek penegakan hukum

Penegakan hukum pidana merupakan pelal<sanaan hukum,

untuk menentukan apa yang menurut hukum dan apa yang ber-

tentangan/melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang

dapat dihukum/dipidana menurut ketentuan hukum pidana mate-

riil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diha-

ruskan untuk kelancaran berlakunya hukum, sebelum maupun se-

sudah perbuatan melanggar hukum terjadi, sesuai ketentuan hu-

kum pidana formil. Pengertian penegakan hukum [hukum pidana)

terkandung makna kekuatan, yaitu kekuasaan harus ada untuk

dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum

berkaitan antara hukum dan kekuasaan.

. Penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam keten-

tuan umum tatacara perpaiakan sebagai suatu upaya untuk me-

wujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa

nyata. |ika berhadapan dengan hukum pidana, penegakan hukum

pidana berarti upaya mewujudkan atau menerapkan hukum pida-

na itu ke dalam perbuatan konkret. Penegakan hukum pidana de-

mikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan

kejahatan.***
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Bab Vl

[esimpulan dan $aran

6.1. Kesimpulan

ALAM pembahasan harmonisasi sanksi pidana dalam UU

Perpajakan di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan da-

Iam KUH-Pidana, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sanksi pidana atau pemidanaan harus disepadankan dengan

kebutuhan melindungi dan mempertahankan kepentingan.-
kepentingan. Pidana dibenarkan apabila ada kebutuhan yang

berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak diperlukan, tidak
dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-ba-

tas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-
kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Pemba-

ngunan hukum pidana di Indonesia yang diarahkan kepada
harmonisasi hukum, sejauh ini banyak mengalami hambatan
karena berbagai faktol terutama faktor kondisi masyarakat
Indonesia yang sangat kompleks, ditinjau dari keanekaragam-
an budaya yang memiliki adat masing-masing ataupun kesen-
jangan cukup besar.

2. Harmonisasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpa-
jakan dalam UU KUP dan KUHP mempunyai fungsi sangat

penting. Hal ini agar dalam pemberlakuannya nanti tidak ter-
jadi tumpeng tindih loverlap) kewenangan antara undang-un-

dang yang satu dengan undang-undang lainnya. Harmonisasi
g

t
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pembentukan undang'undang bertujuan mengharmoniskan
' aturan di dalam materi muatan undang'undang. Apabila ter-

fadi tumpeng tindih antarmateri undang'undang akan terjadi

kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement)'

3. Menciptakan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak

pidana pajak, diperlukan strategi untuk mewujudkan harmo-

nisasi antara sanksi pidana dalam ketentuan umum tatacara

perpajakan dengan KUHP, yaitu aspek materi hukum, aspek

sanksi, dan asPek Penegakan hukum'

6.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan terkait kesimpulan, yaitu:

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan Self Asse-

ment systemmemberikan kebebasan bagi wP orang pribadi untuk

menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak pengha-

silannya. Dengan sistem perpajakan seperti ini, wP harus lebih di-

tingkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pe-

menuhan pajak serta penghasilan seperti apa yang merupakan ob-

jek pajak penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seper-

ti:
a. perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah,

khususnyaDitjenPajahbaikmelaluimediamassaataupun
sosialisasi secara langsung di lapangan'

b. perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan pemerin-

tah, khususnya Ditjen Pajak, terhadap jajaran pegawainya

yang mengelola dana dari pemenuhan pajak agar tidak terjadi

lagi kasus korupsi oleh aparat pemerintah'

c. WP selayaknya memahami pentingnya pemenuhan paiaknya'

karena paiak yang dibayar WP akan digunakan sebagai biaya

bagi pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah'
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