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ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada t:!yft". melalui legalitas

formal Oan Oapat dipt"rut *. Dalam U"a*g - U{rye Tg' 16 Tahrm 2009' bahwa

kejahatan terhadap p"jrk, dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun administrasi'

iuky; tanpa sanksi 
-Aii6aratian 

sebagai burung tanpa-sayap, sehingga tldak dpx
terbang. Hukum anpu t**ti tidak bei*uasa. sant<si hukum harus dapat dipaksakan'

Namun, undang-undang mengharuskan lebih mengedena_n\a1 sank$i adminstrasi,

Oimai"gf.* rirtri pii'ana tirhadap keja$tan p.uqk, lL foi sesuai dengan azas

wtimun Remediam, bahwa pidana sebagal obat terai&ir' Maka dengan demikian' efek

i"* U"it iagi si p"irk" ;;.r;r* caton pilaku tidak adq dan aktrirnya tindak pidana di

fra*J p"rri":atan atan beriangsung tirus menerus baik dari segi kuantitas maupun

kualitas.
Terdapat dua (2) identifikasi masalah dalam disertasi ini, Bagaimanakah

harmonisasi p"ogutrr*'**tri pidana bagi pelaku ti$ak pidana perpajakan T:li3t
UnOang-UnAirg-purp*,"k", di'Indonesi" Oi-toi*", dengan ketentuan dalam KUH -

Pidana?, serta Bagaimanakah konsep penegakan h'kry.rydry: bagi efektiila1 s.alksi

;il;;fi-trkd;i'inJonesiar. U"tui( daftt_menjawab iae*ititcasi masalah ini, dalam

bi*rturi ini"Cigunatcan metode penelitian hukum norrnatif, dengarr model pendekatan

kasus.

Penegakan hukum pidana perpajakan,. da[m realitasnya menirybulkan

Uanyat< persiatan, y;e p"iilg menOasaryatni ketika sanksi pidana pajak *Sui
dilaii* kepada wi:iu pu:rr. (wp), 

-tampalcnya 
penerap*' rTryi brsebut

menimbulkan keresahan dikadnga; peiuko biinis" Persoalaa pajak (hukum p$ak)

sef,agai bagian dari hukum aAninl"tmti negara, sejatinya diselesaikaa melalui

cafiI-cara hukum administrasi, bukan hukum pidana Justru hal ini menimbulkan

ketidakharmonisan hukum.
---_ il; pert<.ara adminisrasi, cara penyelesaian sengketa paiak, dpat

diselesaikan, nanlull cara administrasi tidak dapat digunakan untuk meayelesaikan

kejalratan pajak yang dimensinya luas. Penerapan ultimum remediwn dalam

ti*to* perpajairan-lebih di lihat pada skala prioritas yang akan Ato-Uo.y.*tu

lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek ?iW
setagaimana diatnr dal; Pasal44B UU KUP. Datam konteks penegakan_hukum

pida;e justru ini menimbulkan polemik, sehingga ketidal&armooisan hukum'

iiOuf. ii*Vu ditemukan dalam tataran aturan legal fomral saj4 pada, tatafan

penegaka; hukum juga ditemukan ketidakharmonisaa. Sebagai langkatr untuk

arpri keluar dari iJlemik ini adalah, bahwa perlu segera mungkin- uf*
AiamUn pembaharlan hukum pajak, demi terciptakan perkembangan

pajak di masa yang akan dat"rd iehingga persoalan qenegakan hukum dapat

,"gr* mungkin diperbaiki, sesuai dengan perkembangan jaman.

Kata Kunci: Hukum Pidana Pajak, Sanksi Pidanq Harmonisasi Hukum, Utimum

Remedium, Pembaharuan dan Pengembangan Hukum Perpajakan.



ABSTRACT

Tax is a compulsory duty imposed on the people, throughformal legality and

can be perceivei. In Liw 
"o. 

lO of 2009, thit the crime against the tax' may be

subject to both criminal and administrative sanctions' Law without sanctions is

likened to a bird without wings, so it con not fly. Law without sanctions is not

powerful. Legal sanctions shiutd be imposed. However, the Low requires more

prforitfring id*irirt otive sanctions, i, ,o*porison with criminal sanctions

against tax crimes, this is in accordance with tie principle of ultimum Remedium'

that the criminal as the last drug. Thus, fi[ 6srcrrent effect for both the

pterpetrator and the potential perpetra-tor does not exist and finally the criminal
'ori in the field of tiatton wilt titce place continuously both in terms of quantity

and quality.
There are two (2) identification problems in this dissertation, How is the

harmonization of tie' reguliton of iriminal sanction for the perpetrators of

taxation crime in Indonesia related to the provisions in the Criminal Code ?' and

how the concept of criminal law enforcement for the ffictiveness of tm criminal

sanctions in Indonesia ? To be abie ta answer the identification of this problem,

in this dissertation used normative legal research method, with case approach

model.
The enforcement of the criminal lqw of tmation, in reality, raisey many

issues, the most basic of which is when the tm penalties are applied to the

Taxpayer, it seems that the application of such sanctions creates araiety among

tusfnis, peopk. Tax matters'iax law) qs port of thg law of state administration'

orc ortuotly settled through administrative legal tneans, not criminal lavv'

Precisely this creates disharmony af the law.

In administrative cdses, the-mithod of resolving tm disputes can be resolued'

but administrative means can not be useil to resolve widespread dimension of tax

crimes. The application of ultimum remedium in the tmation provisions-is more

viewed on fii priority"scale to be addressed is more emphasized on the

optimization of itate reventte, not on the criminal aspects as provided in Article

in oytt, Law on KtlP. In the context of timinal law-enforcement, this creates a

poleiic, so that the disharmony of law,-not onlyfound in the level offormal legal
-rules 

only, at the level of law enforcement alsofound disharmony' As a step to get

out of this polemic, it ii imperative that the tm lou' be renewed, in order to create

afuiure tm law in the futire, so that enforcement matters may soon be corrected'

in accordance with the times.

Keywords: Tm Criminal Law, Criminal Sonction, Legal Harmonization, Utimum

^R 
ernedium, Renewal and Development of Tm Lavl

t1l
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Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT., atas rahmat dan  

karuniaNya, sehingga penelitian dan penulisan Disertasi ini dapat 

diselesaikan, dan akan diajukan dalam Sidang Tertutup pada Program Studi 

Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 

Disertasi ini berjudul “Harmonisasi Sanksi Pidana Perpajakan 

Indonesia dengan KUH-Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum 

Perpajakan Indonesia”. Keberadaan pajak adalah hal yang vital bagi 

terselenggaranya kehidupan bernegara. Pajak bagi sebagian besar negara di dunia 

menjadi sumber utama untuk terselenggaranya pemerintahan dan jaminan sosial  

bagi masyarakat.  

Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara untuk membayarnya, 

namun ada faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak kurang memenuhi 

kewajibannya. Di Indonesia terdapat sanksi pidana perpajakan dan sanksi pidana 

dalam KUH-Pidana, sehingga perlu adanya harmonisasi antara kedua sanksi 

tersebut.  

Tujuan dari penelitian dan penulisan Disertasi ini ialah untuk menelaah, 

mengkaji serta memberikan analisis hukum untuk tercipatanya harmonisasi 

hukum supaya ada kesamaan dan kesetaraan dalam penerapannya yang 

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga hukum dapat ditegakan dan 

berlaku secara efektiv bagi setiap pelakunya, serta untuk menambah khasanah 

perkembangan hukum perpanjaaakan Indonesia.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu 

bentuk negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Pancasila. 

Sejak kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 

1945, para pendiri negara melihat bahwa persoalan yang dihadapi negara 

bukan hanya bidang politik, namun mencakup berbagai dimensi kehidupan 

masyarakat.1 Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah 

terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi keadilan dan 

kesejahteraan rakyat ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri 

negara. Mereka menyadari bahwa tujuan dan cita - cita negara berdasar 

Pancasila harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. 

Peranan pajak di era negara modern, merupakan sektor yang cukup 

dominan dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang 

                                                           
1  Dalam konteks ini, Kalen mengemukakan bahwa; Pancasila merupakan dasar dari negara 

Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai lima dasar 

yang dijadikan dasar terbentuknya Negara dan pandangan hidup bangsa suatu bangsa tidak 

akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar Negara yang kuat dan tidak akan dapat 

mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. 

Dengan adanya dasar Negara, suatu bangsa tidak akan terombang - ambing dalam menghadapi 

berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Kalau kita dapat 

umpamakan, Negara tanpa dasar Negara bagaikan sebuah bangunan yang tanpa dasar dan 

bangunan tersebut akan cepat roboh. Untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara 

Indonesis, dapat dibaca dalam bukunya: Kaelan & Achmad Zubaidi, 2007,  Pendidikan 

Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma: Yogyakarta, hlm: 45.   



2 

 

cukup besar.2 Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan 

untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak 

merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan 

anggaran yang selalu meningkat pula. Sekarang ini pajak merupakan sumber 

penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

Realitas di lapangan menunjukan bahwa dengan meningkatnya 

kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 mengakibatkan Pemerintah dari 

tahun ke tahun membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Untuk itu, 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

negara, salah satunya adalah dengan jalan meningkatkan penerimaan negara 

melalui sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan 

kas negara yang digunakan untuk pembangunan yang bertujuan untuk 

mensejahterahkan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang 

peranan penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Indonesia.  

                                                           
2  Kesejahteraan materiil dan spiritual, dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat 

merasa aman, tenteram, selamat dan tercukupi semua kebutuhan hidupnya yang berkaitan 

dengan kebutuhan harta benda yaitu sandang, pangan, papan dan kesenangannya serta 

kebutuhan yang berhubungan dengan rohani yaitu pendidikan, agama, adat, dan yang terkait 

dengan masalah spiritual. Lihat dalam: Faruk, 2000,  Women, Womeni Lupus, Inonesia Tera: 

Jakarta, hlm: xxi.   
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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak adalah 

pemungutan yang dilakukan oleh negara (dapat dengan paksaan) kepada 

wajib pajak (WP) tanpa memberikan imbalan yang langsung, di mana hasil 

pemungutan itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah.  

Perpajakan diatur dalam UU perpajakan yang merupakan bagian dari 

hukum publik, karena dia berkaitan dengan kepentingan orang banyak. 

Hukum perpajakan bukanlah merupakan hukum yang berdiri sendiri, tetapi 

berkaitan dengan hukum lainnya yang terdapat dalam kehidupan bernegara.3  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan yang di gunakan untuk kepentingan 

negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara 

terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.4 

Kebijakan Pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari 

masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas 

legalitas. Salah satu asas yang menjadi landasan bagi negara untuk 

memungut pajak, adalah asas equality (asas keseimbangan dengan 

                                                           
3   Rochmat Soemitro & Dewi kania, 2004,  Asas dan Dasar Perpajakan, PT. Refika Aditama: 

Bandung, hlm: 4 – 7.  
4  Elfis Wandi. 2013. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Mifan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Padang: Jurnal Akuntansi, hlm. 2-

3. 
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kemampuan atau asas keadilan), yakni pungutan pajak yang dilakukan oleh 

negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak (WP).  

Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak 

(WP), pajak merupakan pengalihan kekayaan sektor swasta ke sektor publik 

(negara) atau dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran Pemerintah dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment, dan 

pemungutannya haruslah melalui Undang - Undang.5   

Berdasarkan pengertian tentang pajak dapat dikatakan bahwa:6 

1. Pajak adalah iuran kepada negara yang merupakan pengalihan 

kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor 

publik dengan mendasarkan hak yang dimiliki oleh negara.  

2. Pajak bukanlah hukuman, artinya pajak ditentukan berdasarkan suatu 

kriteria tertentu, bukan sebagai hukuman atas kesalahan wajib pajak 

(WP); 

3. Pajak dipaksakan, artinya terhutangnya pajak berdasarkan undang-

undang, dan penagihannya dapat dilakukan dengan pemaksaan seperti 

sita, lelang dan penyanderaan (gijzeling);  

4. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang berarti adanya suatu 

peraturan perundang-undangan (hukum pajak) yang menentukan siapa 

subjek pajaknya, apa objek pajak yang dituju oleh pajak dan tarif 

untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar; dan  

5. Tanpa kontraprestasi secara langsung dari negara, artinya bahwa 

negara tidak berkewajiban secara langsung memberikan kontraprestasi 

atas pembayaran pajak. 

 

Pajak berperan penting dalam pembangunan karena dua fungsi yang 

melekat padanya, yakni fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi 

                                                           
5  Negara Hukum adalah suatu konsep yang mengajarkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan 

negara dikendalikan oleh hukum. Negara Republik Indonesia, dapat dikategorikan sebagai 

negara hukum, apabila merujuk kepada ciri dan kriteria negara hukum yaitu (a) asas legalitas, 

(b) Pembagian kekuasaan, (c) adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar bagi rakyat, 

dan (d) Pengawasan secara hukum oleh lembaga peradilan. Lihat, Burkens, M.C. 1990. 

Begenselen van de Democratische Rechtsstaat. Netherland: W.E. Tjeenk Willink Zwolle in 

Samenwerking met het Nederlands Institut voor Social en Economisch Recht, hlm. 29  
6   Ibid. 
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budgeter pajak adalah mengisi kas negara dalam rangka melancarkan roda 

Pemerintahan dengan cara mengumpulkan uang sebanyak - banyaknya sesuai 

dengan undang - undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan, dan jika ada sisa (surplus) akan digunakan 

sebagai tabungan Pemerintah.  

Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan 

oleh Pemerintah untuk menopang usaha Pemerintah di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai yang telah ditetapkan dalam program 

pembangunan.7 Termasuk di dalamnya mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak berperan penting 

karena kontribusinya yang sangat dominan dalam mendukung Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).8 

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, haruslah menjadi 

garda terdepan untuk mengatur permasalah perpajakan. Mulai dari 

pemungutannya, besarannya, kualifikasi pajak, pengelolaanya, dan hal 

penting lainnya, agar tercipta negara yang sejahtera. Dalam posisi ini, hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak.9  

                                                           
7    Boediono, B. 1996. Perpajakan Indoensia. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia, hlm. 11. 
8  Tjip Ismail. 2010. Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum Di tengah Globalisasi Ekonomi. 

Jakarta: Jurnal Hukum No. 2 Vol 17 April, hlm. 275-276. 
9   Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53. 
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Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang perlu diatur dan dilindungi.10 Pada dasarnya setiap kegiatan 

atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai 

hukum. Hukum yang dimaksud adalah perundang - undangan yang dibuat 

dan dilaksanakan oleh negara.11 Penegakan hukum yang berwibawa akan 

dapat menjamin terpeliharanya kepastian dan keadilan.12 

Pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam 

rangka pembangunan suatu negara, untuk itu berhasilnya suatu pembangunan 

di pengaruhi produk peraturan yang mengaturnya. Hukum berfungsi 

memberi kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) 

dan keadilan (gerechtigkeit).13 

 Di samping itu juga hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib 

masyarakat. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk 

membayar pajak. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan 

kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang - Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).14 Oleh karenanya pajak 

merupakan kewajiban semua warga masyarakat dan hukum pajak mengatur 

                                                           
10  Ibid., hlm. 69. 
11  Hikmahanto Juwana. 2002. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: 

Lentera Hati, hlm. 27. 
12 Ryaas Rasyid, M. 2002. Makna Pemerintahan Tinjauan Daei Segi Etika dan Kepemimpinan. 

Jakarta: Mutiara Sumber Widya Penabur Benih Kecerdasan, hlm. 13. 
13  Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, A. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm. 1. 
14  Pasal 23A Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pemungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lihat juga, Wirawan 

B. Ilyas. 2011. Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. Jakarta: Jurnal Hukum No. 4 

Vol. 18 Oktober, hlm. 529. 
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hubungan antara penguasa/negara dengan warganya (orang atau badan) 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara.15 

Persoalan pajak dan perpajakan, merupakan lapangan hukum yang 

utama, baik lapangan hukum perdata (privat), pidana maupun administrasi 

(publik). Persoalan pajak adalah persoalan Negara berarti persoalan 

menyangkut seluruh rakyat yang berada di wilayah Republik Indonesia. 

Hukum pajak belum lama menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan 

tersendiri yang berarti bahwa hukum pajak itu menjadi sumber inspirasi baik 

yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat popularitas. Sehubungan dengan 

perubahan struktur masyarakat maka hukum perpajakan Indonesia 

mengalami perubahan-perubahan dan disesuaikan dengan jiwa baru atau jiwa 

reformasi dalam era globalisasi dunia, karena itu maka hukum perpajakan 

Indonesia bukan saja penting bagi pendidikan akan tetapi perlu mendapat 

perhatian khusus dari para pemimpin rakyat dan politisi. 

Terkait dengan uraian di atas, Romli Atmasasmita16 mengemukakan 

bahwa;  

Masalah pajak adalah masalah universal, sebab seluruh Negara 

menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan bagi anggaran 

pendapatan dan belanja Negara masing - masing Negara tersebut. 

Pajak merupakan sumber keuangan Negara yang sangat strategis 

bahkan dapat dikatakan tidak ada satu negarapun yang tidak 

memungut pajak. Bahkan dalam hal ini, Romli Atmasasmita17 

memandang bahwa  pajak sangat penting di dalam Negara 

kesejahteraan (welfare state), yakni sebagai salah satu pendapatan 

                                                           
15  Anshari Ritonga. 2007. Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia. 

Jakarta: Yayasan Bina Baca Aksara, hlm. 19. 
16  Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 

Bandung: Mandar Maju, hlm: 39-40.   
17   Ibid, hlm: 39. 
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untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Negara yang 

bersangkutan.18 

 

Peranan pajak sangat dominan di dalam sebuah Negara kesejahteraan 

(Welfare stat), penulis berpendapat, bahwa pajak mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan (misalnya;  pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak 

billboard, dll) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.  

Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, 

termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia,  pajak merupakan 

instrumen pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, 

pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda 

pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.   

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak 

memiliki fungsi - fungsi yang dapat dipakai untuk  menunjang tercapainya 

suatu  masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi - fungsi 

tersebut adalah  budgeter /  finansial  yang memberikan masukan uang 

sebanyak - banyaknya ke kas Negara dan fungsi  regulerend / mengatur 

bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang 

ekonomi maupun politik.19   

Adam Smith, mengemukakan empat prinsip pokok yang harus di 

perhatikan dalam pemungutan pajak yaitu: keadilan (equity ), yuridis 

                                                           
18  Santoso Brotodihardjo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, 

hlm: 221-224. 
19    Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, hlm: 13-15.   
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(certainty), ekonomis dan efesiensi (convenience  of  payment). Bahwa  

pengenaan  pajak  jangan  sampai  mematikan   atau  memberatkan dunia 

usaha justru makin memotivasi berkembangnya ekonomi suatu Negara.20 

Pajak merupakan sumber pemasukan  terbesar dalam APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara),  di mana  dari tahun ke tahun perlu 

peningkatan, akan tetapi dalam kenyataannya terjadi kebocoran-kebocoran 

yang dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak maupun pihak ke-3 (tiga) 

sehingga optimalisasi penerimaan tersebut tidak bisa tercapai.  

Untuk menimbulkan unsur jera pada pelaku maka ketentuan  pidana 

yang ada dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan (Undang-Undang  Nomor. 16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang  

Nomor. 6 Tahun 1983), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Undang-Undang  Nomor. 20 Tahun 2000)  dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),   perlu diberlakukan secara 

selektif.  

Dalam praktek ketentuan - ketentuan itu tidak digunakan secara 

optimal oleh aparat penegak hukum, di mana Undang–Undang  tentang 

Tindak Pidana Korupsi lebih mendominasi sehingga ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang Nomor. 16  Tahun 2000 tidak pernah dipakai. Berdasar azas 

lex specialist derogat legi generalis maka ketentuan pidana dalam  Undang -

Undang Nomor. 16 Tahun 2000  harus diberlakukan.    

                                                           
20    Hadi Irawan, 2002, Pengantar Perpajakan, Malang: Bayu Media, hlm. 10-15.  
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Dewasa ini, sejak reformasi bergulir, perpajakan merupakan bidang 

yang banyak mendapatkan sorotan berkaitan dengan perlindungan hukum 

terutama bidang Hukum Perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena sektor 

pajak merupakan elemen penting dan dominan dalam menyokong pendanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan nasional.  

Eksistensi dan keberlangsungan Negara tidak terlepas peran serta 

rakyat melalui kewajiban pajak. Oleh karena itu, dimensi hubungan antara 

Fiskus dengan Wajib Pajak merupakan hal penting untuk diperhatikan. 

Tuntutan agar rakyat sadar dan peduli pajak, harus diimbangi pula dengan 

perlakuan yang adil oleh penyelenggara administrasi perpajakan. Oleh karena 

itu, perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak dan hak-hak Fiskus harus 

ada kesetaraan keadilan yang harus diwujudkan bersama. 

Pengamatan penulis selama ini, terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan penegakkan hukum. Pelanggaran - pelanggaran 

perpajakan yang berdimensi kepada perbuatan pidana, biasanya di awali 

dengan kesalahan administrasitif atau birokrasi, yang kerap dilakukan oleh 

birokrat pajak. Di antaranya, oleh aparat pengawas, atau aparat penegak 

hukum dan anggota masyarakat yang terkait. Selain itu, adanya dinamika 

budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Faktor-faktor tersebut 

merupakan tantangan tersendiri dalam mensukseskan perlindungan hukum 

sebagai wujud keadilan dan keseimbangan sebagaimana diamanatkan oleh 

hukum itu sendiri. 
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Terkait dengan banyaknya pelanggaran adiminstrartif, sejak tahun 

2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan 

(change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara 

singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini 

adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem 

informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah 

pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para 

wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, 

termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, 

maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan 

yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. 21 

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi 

perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan 

komprehensif. Perubahan - perubahan yang dilakukan meliputi bidang - 

bidang berikut; Struktur organisasi; Business process dan teknologi informasi 

dan komunikasi; Manajemen sumber daya manusia, serta Pelaksanaan good 

governance.  

Terlepas dari birokrasi perpajakan yang semakin gencar dijalankan, 

yang berhubungan dengan pelanggaran pidana perpajakan, masih tetap saja 

tidak bisa dibendung. Maka dalam ini, ketentuan perundang - undangan 

merupakan hal penting, berfungsi sebagai pedoman, baik bagi masyarakat 

                                                           
21 Liberti Pandiangan, 2008, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan 

UU Terbaru, Jakarta: PT . Elex Media Komputindo.  

http://www.ortax.org/ortax/?mod=buku&page=show&id=40&q=&hlm=4
http://www.ortax.org/ortax/?mod=buku&page=show&id=40&q=&hlm=4
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maupun bagi aparat Pemerintahan sendiri. Dengan demikian, ukuran 

normatif yang tercantum dalam ketentuan tersebut juga menjadi sangat 

penting. Ketentuan yang dibuat harus memperhatikan perkembangan yang 

terjadi di dalam masyarakat dan pembuatannya harus dilandasi oleh tujuan 

dan niat dari pembuatnya agar dapat dilaksanakan dengan baik. 

Maka dengan demikian kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang - undangan perpajakan yang akan datang, harus dapat 

mengakomodir kepentingan masyarakat luas, jangan sampai para Wajib 

Pajak (WP) menjadi terbebani dengan masalah perpajakan, mengingat hingga 

berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 

198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-

P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 

15,32%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, 

realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang 

cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan 

pertumbuhan di sektor lainnya.22 

Kebijakan perpajakan di Indonesia memang mesti dilakukan dengan 

hati - hati karena kebijakan itu berapapun kadarnya tetap  menjadi disinsentif  

bagi perkembangan dunia usaha yang masih pincang sejak krisis ekonomi. 

Namun Kebijakan perpajakan tentu saja sulit menggulirkan pembangunan 

terutama penyediaan infrastruktur dan redistribusi pendapatan. Apalagi 

penerimaan Negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci 

                                                           
22   http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015 
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keberhasilan pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem pajak yang 

dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan berpulang pada jumlah setoran 

pajak pada kas negara, apakah  dari voluntary compliance wajib pajak 

ataupun dari tindakan aktif penagihan pajak.23 

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah 

selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, 

menyederhanakan sistem pajak melalui  paket Undang - Undang perpajakan, 

reformasi perpajakan tahun 2005 yang berkaitan dengan penurunan tarif 

tertinggi menjadi 30%, peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 564 Tahun 2004, juga tidak melupakan 

program peningkatan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui 

perbaikan frekuensi dan  mutu penagihan pajak. Untuk masalah kepatuhan 

wajib pajak (WP)  maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh 

aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel  dan tidak kooperatif 

dalam memenuhi kewajibannya untuk   membayar pajak. 

Hambatan tersebut  bisa berupa perlawanan pasif dan aktif  yang 

dilakukan oleh wajib  pajak  berbentuk  badan  hukum  (rechtpersoon, legal 

persoon)  dan  orang  pribadi (naturalijk persoon) dalam rangka untuk 

melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini 

pemerintah dirugihkan miliaran rupiah.24 Nilai tunggakan 96 wajib pajak 

pada awal 2004 mencapai Rp.962,136 Miliar, namun para penunggak pajak 

itu bersedia mencicil  kewajibannya pada akhir tahun 2004. 

                                                           
23 Abdul Asri Harahap, 2004,  Paradigma  Baru Perpajakan Indonesia Perspektif  Ekonomi, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43. 
24  Muqodim, 1996, Perpajakan Buku  Satu , Yogyakarta: UII Press, hlm. 31-36.    
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Persoalan kebocoran pajak baik oleh fiskus pajak maupun di dukung 

oleh wajib pajak (WP) sendiri, masih tetap saja terjadi di lapangan, yang 

terlihat dalam berbagai kasus. Apakah hal ini sebagai dampak dari lemahnya 

penegakan hukum, atau selama ini memang perpajakan hanya dimasukan ke 

dalam pelanggaran yang sifatnya biasa. Kita lihat saja kasus - kasus 

perpajakan yang selama ini terjadi, hanya di lihat sebagai kasus yang sifatnya 

biasa atau hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran pajak saja. 

Persoalan pajak dalam kasus yang cukup besar, menyita perhatian 

publik, hanya di lihat sebagai kasus biasa saja. Hal ini nampak dari uraian 

kasus di bawah ini;  

Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer 

termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan 

penjualan hasil bumi selama 2003 - 2008 lebih rendah US$ 1,06 

miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya, selama itu pula, 

diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana 

Hasil Produksi Batubara (royalti) sebesar US$ 143,18 juta.25 Adapun 

kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US$ 

477,29 juta.  

 

Direktorat Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, menegaskan kasus 

dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie tak terkait 

dengan kasus royalti batu bara yang juga melibatkan enam perusahaan 

tambang, termasuk dua perusahaan milik grup yang sama, beliau hanya 

menilai bahwa ini hanyalah kasus pajak saja. Sangat disayangkan, sebab 

kasus di atas bukan persoalan pajak biasa tetapi sudah menyangkut masalah 

pidana perpajakan, atau kejahatan pajak dalam dimensi yang cukup luas. 

                                                           
25  Majalah Tempo, 2010,  ICW Ungkap Manipulasi Penjualan Batu Bara Grup Bakrie, 
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Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan 

pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup 

Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga 

perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi 

Resources Tbk, dan PT Aruitmin Indonesia. Ketiganya diduga melanggar 

Pasal 39 Undang -Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) atau 

terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara 

benar. 

Kasus lainnya yang menyita perhatian publik, misalnya saja Pajak 

Asian Agri Bayar Rp 2,5 Triliun ke Negara. Dalam kasus ini, Mahkamah 

Agung (MA) menghukum perusahaan kelapa sawit Asian Agri untuk 

membayar denda ke negara Rp 2,5 triliun. Dalam perkara ini MA juga 

menghukum percobaan pidana terhadap Tax Manager Asian Agri, Suwir 

Laut. Menurut Mahkamah Agung (MA), putusan ini termasuk sebagai 

perkara penggelapan pajak yang diputuskan sebagai  corporate liability 

 (pertanggung jawaban kolektive) yaitu  fucarious liability (perusahaan 

bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).26  

Penegakan hukum pidana perpajakan, dalam realitasnya 

menimbulkan banyak persoalan, yang paling mendasar yakni ketika sanksi 

pidana pajak mulai diterapkan kepada Wajib Pajak (WP), tampaknya 

penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis. 

Persoalan pajak (hukum pajak) sebagai bagian dari hukum administrasi 

                                                           
26  Wirawan B. Ilyas, 2011,  Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Jurnal Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Al – Azhar : Jakarta, hlm: 525,  
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negara, sejatinya diselesaikan melalui cara - cara hukum administrasi, bukan 

hukum pidana. 

Pendekatan dengan cara pidana, pastinya akan menimbulkan 

keresahan serius. Namun, keresahan menjadi sedikit terhibur ketika 3 (tiga) 

orang saksi ahli memberikan pendapatnya dalam sidang lanjutan dugaan 

penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri Group senilai Rp. 

1.259.000.000.000,00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.27 Ketiga saksi ahli 

adalah M. Yahya Harahap (Ahli Pidana). Philipus M. Hadjon (Ahli Tata 

Negara dan Administrasi Negara) dan Sunarto (Ahli Pajak). 

Berikut adalah keterangan dari masing-masing ahli hukum;28   

1. Yahya Harahap, seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung 

(MA), berpendapat konsep dan asas yang diterapkan dalam hukum 

pajak Indonesia bahwa kesalahan atau kekeliruan mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 12 UU No. 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebaiknya 

diselesaikan secara administrasi yang bermuara ke Pengadilan Pajak. 

2. Begitupun Philipus yang menekankan bahwa tindakan 

mengimplikasikan sanksi pidana bersifat ultimum remedium. Tujuan 

pajak bukan untuk menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku, 

tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan.  

3. Sedangkan Sunarto sebagai ahli pajak, lebih menekankan pada 

kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang bisa menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berkali-kali. Penerbitan 

bisa dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pajak sesuai Undang-

undang pajak.  

 

Pendapat ketiga ahli tersebut tampaknya senada dengan suara yang 

disampaikan kalangan pelaku bisnis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, menyatakan kasus Asian Agri tidak 

                                                           
27  Harian Seputar Indonesia, “Sengketa Pajak Bukan Ranah Pengadilan Umum”, 23 Maret 2011; 

Harian Suara Pembaruan, “Negara Rugi Pidanakan Kasus Pajak”, 23 Maret 2011. 
28  Wirawan B. Ilyas, 2011,  Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Op cit, hlm: 527.  
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perlu dibawa ke ranah pengadilan pidana umum jika hakim mengerti masalah 

perpajakan. Wajib Pajak bisa di bawa ke pengadilan pidana jika memang 

melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana. Namun, terkait 

masalah pajak, tidak perlu ditempuh jalur pidana.29 

Pendapat ketiga pakar hukum dalam kasus Asian Agri Group di atas, 

menarik untuk dikaji dan dipahami dengan baik oleh semua aparat penegak 

hukum terutama aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim. Kesamaan 

visi memandang pajak tidak boleh dipidana karena merupakan bagian dari 

hukum administrasi, harus menjadi perhatian bersama.  

Pajak bukanlah milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan semata, tetapi milik seluruh komponen bangsa. Seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) pajak harus melihat ke arah tujuan yang sama 

bahwa pajak dimaksudkan untuk membangun bangsa. Direktorat Jenderal 

Pajak hanyalah instansi yang bertugas mengadministrasikan jumlah 

pemungutan pajak serta mengawasi pelaksanaan undang - undang 

perpajakan.  

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan harus didukung oleh 

seluruh instansi yang ada baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh, 

bisa kita lihat, bahwa ketika Wajib Pajak melakukan kesalahan mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT 

yang telah diisi namun terdapat kesalahan. Pasal 8 ayat (1) UU KUP secara 

tegas menyatakan bahwa:  

                                                           
29   Harian Suara Karya, Penanganan Kasus Pajak Ancam Iklim Usaha, 25 Maret 2011. 
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Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 

pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan.   

 

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa terhadap kekeliruan dalam 

pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat Wajib Pajak, Wajib Pajak masih 

berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat 

Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.  

Melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak di sampaikan kepada Wajib Pajak (WP), 

wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 

Pajak. Bahkan, sekalipun terhadap Wajib Pajak (WP) telah dilakukan 

pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan, Wajib Pajak (WP) tetap 

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya 

disertai pelunasan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi denda 

sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar.30 

Namun apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 

penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan 

untuk mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya sudah tertutup bagi 

Wajib Pajak. 

Menyikapi ketentuan di atas, sejatinya dapat dipahami bahwa 

persoalan pajak adalah persoalan administrasi pembayaran atas utang pajak 

yang harus dibayar Wajib Pajak (WP). Undang - Undang pajak selalu 

memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak 

                                                           
30   Pasal 8 ayat (3) UU KUP. 
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dengan cara membetulkan SPT-nya. Dengan kata lain, penyelesaian utang 

pajak tidak tepat apabila dilakukan dengan praktik pemidanaan kepada Wajib 

Pajak. 

Memang upaya administrasi, untuk menindaklanjuti persoalan pajak  

itu tetap harus lebih didahulukan dari pada sanksi pidana (azas ultimum 

remedium), akan tetapi itu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh wajib 

pajak (WP) yangg kurang bayar, salah menghitung pajak, dan memaniupulasi 

data atau memanipulasi  perhitungan pajak serta upaya administrasi itu 

supaya perhitungan pajak yang sebenarnya bisa ditarik oleh negara.  

Persoalan administrasi akan berdampak lain, jika di terapkan terhadap  

kejahatan pajak yang dilakukan pejabat pajak atau pihak ketiga tadak bisa 

dilakukan dengan upaya administrasi, karena tetap saja yang dapat 

mengembalikan pajak kurang bayar akibat kejahatan yang dilakukan pejabat 

pajak atau pihak ketiga  adalah dibebankan kepada wajib pajak sendiri,  

kejahatan ini memang harus  dipidana dengan berat, berikut pemberian 

sanksi denda, bisa dikatakan sanksinya bersifat kumulatif. 

Pendapat ketiga ahli (sebagaimana di atas) baik ahli hukum maupun 

ahli pajak, yang dihadirkan ternyata kecenderungannya lebih memilih pada 

proses hukum administrasi dari pada proses hukum pidana. Kecenderungan 

yang di sampaikan para ahli bisa dipahami karena memang hukum pajak 

merupakan hukum administrasi yang memiliki jalur hukum administrasi 

apabila terdapat sengketa antara Wajib Pajak (WP) dengan petugas pajak 

(fiskus). Bahkan, dari sisi lain yaitu sisi penerimaan negara, dalam sepuluh 
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tahun terakhir sangat jelas terlihat penerimaan pajak sangat mendominasi 

sumber penerimaan negara yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dibandingkan sumber penerimaan negara dari 

sumber migas (minyak dan gas bumi). 

Perhatikanlah uraian di bawah yang menunjukan kurun waktu 

sepuluh tahun terakhir,  

Kenaikan penerimaan pajak tidak kurang dari Rp. 

40.000.000.000.000,00 sampai Rp. 100.000.000.000.000,00 setiap 

tahunnya. Sebagai contoh, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, 

terlihat angka penerimaan pajak sebagai berikut, 2005 diperoleh 

angka penerimaan  sebesar  Rp. 264.920.000.000.000,00, 2006 

sebesar Rp. 333.010.000.000.000,00, 2007 sebesar Rp. 395. 240. 000. 

000. 000,00, 2008 sebesar Rp. 483. 890. 000. 000. 000,00, 2009 

sebesar Rp. 591.120. 000. 000. 000, 00, dan 2010 diperoleh angka 

penerimaan pajak sebesar Rp.649.040. 000. 000. 000, 00.31 

 

Dengan kenaikan sumber penerimaan pajak yang setiap tahun terus 

meningkat, tentu diperlukan berbagai macam kebijakan yang dipandang 

perlu untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut. Terkait dengan itu, 

salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi 

perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak 

terkendala dalam pelaksanaannya.  

Proses penegakan hukum pajak patut dipahami semua pihak termasuk 

para penegak hukum agar tidak menjadi kontradiktif, khususnya dalam 

menunjang penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan 

masyarakat. 

                                                           
31   Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2005 sampai dengan 2010. 
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Memperhatikan uraian kasus di atas, seolah - olah persoalan 

perpajakan adalah persoalan hukum administrasi saja yang bisa diselesaikan 

dengan hukum administrasi Negara, hal ini tidak akan menghilangkan efek 

jera terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Kalau kondisi ini, masih tetap 

dipertahankan maka para pelaku atau bahkan calon pelaku kejahatan pajak, 

dengan leluasa menjalankan niat buruknya untuk tidak mentati atutan hukum 

perpajak, sebab hanya dinilai sebagai pelanggaran administrasi saja.   

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. 

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang KUP 

(Ketentuan Umum Perpajakan) menyatakan bahwa pada dasarnya, 

pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan 

dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang 

baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai 

sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU 

KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya 

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 

tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan 

tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak 

pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-

hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan 
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adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak 

pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya 

pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau 

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.  

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan 

daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar 

penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. 

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada 

intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. 

Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. 

Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, 

walaupun tidak selalu ada.  

Beranjak dari pemaparan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam masalah perpajakan ini khususnya terkait 

dengan hukum pidana perpajakan, yang akan dituangkan oleh penulis dalam 

bentuk Usulan Penelitian Disertasi dengan judul: HARMONISASI SANKSI 

PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN KUH-PIDANA 

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM PERPAJAKAN 

INDONESIA. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas sanksi pidana bagi pelaku tindak 

pidana perpajakan dan harmonisasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

perpajakan menurut hukum positif di Indonesia; 

1. Bagaimanakah harmonisasi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku 

tindak pidana perpajakan menurut Undang - Undang perpajakan di 

Indonesia dikaitkan dengan ketentuan dalam KUH - Pidana? 

2. Bagaimanakah konsep penegakan hukum pidana bagi efektivitas 

sanksi pidana perpajakan di Indonesia ?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Usulan Penelitian dalam disertasi ini, dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menelaah, mengkaji serta memberikan analisis hukum terhadap 

harmonisasi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

perpajakan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia 

dikaitkan dengan ketentuan dalam KUH – Pidana.  

2. Untuk mengkonsepkan harmonisasi dan penegakan hukum bagi 

efektivitas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis:  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

hukum, khususnya pengembangan hukum pidana pajak dalam 

mewujudkan harmonisasi sanksi hukum pidana perpajakan    
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2. Praktis. 

a) Bagi fiskus pajak, agar mengetahui berbagai ketentuan hukum 

pidana apabila ia melakukan pelannggaran pidana, setidaknya 

dapat dicegah dengan pengetahuan soal hukumannya; dan agar 

lebih berhati-hati dalam melakukan pemungutan pajak kepada 

wajib pajak; 

b) Bagi wajib pajak, agar lebih mengetahui hak-haknya apabila hak-

haknya tersebut dilanggar oleh wajib pajak, dan lebih hati-hati 

dalam melakukan penghitungan pajak, sebab assasnya adalah self 

assesment.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Konsep negara hukum merupakan konsep yang sangat populer dalam 

perkembangan negara - negara modern, dalam sejarah dikenal dua konsep 

yang sangat berpengaruh berkenaan dengan negara hukum, yaitu rechtstaat 

dan the rule of law.32 Dalam konstitusi kita mengenal istilah Rechtstaat 

(negara hukum) sebagai identitas khas daripada sistem hukum Eropa 

Kontinental. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 

Fichte dan lain - lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu 

“rechtsstaat’’. “Rechtsstaat”, dalam kamus besar bahasa Belanda adalah 

“staatsvorm die het recht air hoogste gezag handhaafl” Artinya, bahwa 

negara hukum seperti yang dimaksudkan oleh founding fathers negeri ini, 

                                                           
32  Jimly Asshiddiqie, 2009,  Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,  PT. Bhuana Ilmu Populer 

: jakarta, hlm: 207.   



25 

 

sebuah bentuk negara (pemerintahan) yang menggunakan hukum sebagai 

kekuasaan pengatur yang tertinggi.  

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna 

tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, 

sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu 

Tahir Azhary,33 dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa;  

Istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima 

konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah 

yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut 

konsep Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, konsep rule of law, 

konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. 

 

Oemar Seno Adji,34 dalam penelitianya ia menemukan tiga bentuk 

negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara 

hukum Pancasila. Berikut adalah penjelasan dari Oemar SenoAdji;   

Rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of 

law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedangkan 

antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami 

perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat 

dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan 

Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-

negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar 

yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang 

menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai 

nilai dasar yang menjadi sumber nilai.  

 

Penulis berpendapat bahwa hubungan antara Negara  dengan Agama 

tidak dapat di pisahkan, pembicaraan mengenai hubungan antara Agama dan 

Negara masih terjadi perbedaan pendapat, di Indonesia, misalnya muncul dua 

pendapat atau pandangan yaitu Nurcholis Madjid dan H.M. Rasjidi. 

                                                           
33 Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi 

Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, 

Jakarta: Kencana, hlm. 83-85.  
34  Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga Jakarta, 1980.  
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Nurcholis Madjid mengemukakan gagasan pembaharuan dan mengecam 

dengan keras konsep negara Islam sebagai berikut: 

Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep “negara Islam” adalah 

suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. 

Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya 

adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek 

kehidupan yang dimensinya adalah spritual dan pribadi.  

 

Menurut Tahir Azhary35 pandangan Nurcholis ini jelas telah 

memisahkan antara kehidupan agama dan negara.  Seorang intelektual 

muslim terkemuka yaitu M. Rasjidi yang pernah menjabat Menteri Agama 

dan Duta Besar di Mesir dan Pakistan, serta Guru Besar Hukum Islam dan 

Lembaga-Lembaga Islam di Universitas Indonesia dengan sangat segan telah 

menulis suatu buku dengan judul Koreksi Terhadap Nurcholis Madjid 

tentang Sekularisasi.  

Tamanaha36 mengemukakan dua versi negara hukum yang 

berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing 

tumbuh berkembang dalam tiga bentuk.  

1. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by 

law di mana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan 

pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, di 

mana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, 

prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep 

negara hukum versi formal adalah democracy and legality, dimana 

kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.  

2. Versi substantif37 konsep negara hukum berkembang dari individual 

rights, di mana privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai 

landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip 

hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) 

                                                           
35 Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum 

Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Ibid: 95.  
36  Tamanaha, 2006, Brian Z, On The Rule of Law, Edisi Keempat, Cambridge University Press: 

History, Politics, Theory, hlm: 91-101.  
37  Tamanaha, Brian Z, On The Rule of Law, Ibid. 180.  
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serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung 

prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta 

kelangsungan komunitas.  

3. Konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan 

tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara 

hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar 

atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep negara hukum 

substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian 

digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang 

memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang 

mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus 

pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara 

konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma 

hukum. 

 

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para 

filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato menyatakan bahwa negara hukum 

merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah 

kemerosotan kekuasaan.  

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan 

dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh 

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan 

dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan 

sebutan ‘The Rule of Law’ yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, 

konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) 

yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah 

hukum.  

Plato memiliki konsep bahwa penyelenggaraan negara yang baik 

ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya 

dengan istilah nomoi.  Kemudian ide tentang negara hukum populer pada 

abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh 
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absolutisme. Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam 

dua sistem hukum yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah Rechtsstaat 

dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah Rule of Law. 

Prinsip - prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut 

pengembangan prinsip - prinsip negara hukum.  

Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan 

prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan 

perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Saat ini, paling tidak dapat 

dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu:  

1. Supremasi Konstitusi (supremacy of law);  

2. Persamaan dalam Hukum (equality before the law);  

3. Asas Legalitas (due process of law);  

4. Pembatasan Kekuasaan (limitation of power);  

5. Organ Pemerintahan yang Independen,  

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (independent and 

impartial judiciary);  

7. Peradilan Administrasi Negara (administrative court),  

8. Peradilan Tata Negara (constitutional court);  

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;  

10. Bersifat Demokratis (democratische-rehtsstaats);   

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat),  

12. serta Transparansi dan Kontrol Sosial.38 

 

Berdasarkan prinsip negara hukum (pandangan positivistik), 

sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum 

dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak 

                                                           
38   Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Ibid., hlm. 154-162. 
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pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum 

menghendaki adanya supremasi konstitusi.  

Dalam negara hukum, terkandung konsep negara kesejahteraan 

(welfare state), bagi Negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai 

sebagai kemampuan Negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran 

dan tangung jawab Negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya 

karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai ‘teman’ bagi 

warga negaranya. Makna kata teman merujuk pada kesiapan dalam 

memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan 

membutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara 

yang secara langsung melayani warga Negara. Birokrat diharuskan bersikap 

netral dengan cara tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga 

Negara sebagai dasar pertimbangan pemberian pelayanan.  

Penganut Negara kesejahteraan percaya jika negara memberikan 

banyak keuntungan bagi warga negara, maka akan terjadi penurunan 

demonstrasi, kekerasan maupun anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat 

yang merasa dipinggirkan. Empat hal yang disediakan oleh Negara 

kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain: Menciptakan keamanan;  

Mensuplai pelayanan sosial; Mengurangi biaya sosial masyarakat, serta 

Mengontrol angka reproduksi. 

Dalam Negara kesejahteraan, Masalah - masalah yang terjadi dalam 

sistem Negara kesejahteraan adalah: 

1. Tax yang begitu tinggi; Negara kesejahteraan menyediakan berbagai 

layanan gratis kepada masyarakatnya, namun Negara menetapkan 
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angka pajak yang sangat tinggi (di Swedia pajak berkisar di angka 25 

persen). 

2. Tingkat pengawasan yang tinggi oleh Negara (surveillance); Negara 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya 

sehingga Negara akan menyalahkan sikap warganegara atas suatu 

tindakan yang berseberangan dengan aturan Negara. 

3. Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik dengan 

keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang individu 

dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan, maka tingkat 

keselamatan akan semakin rendah.  

 

Selain itu, sisi negatif dari Negara kesejahteraan adalah spirit yang 

dimiliki warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah 

menjamin keseluruhan hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dll). 

Analogi atau penggambaran sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu 

warga Negara meningkat maka beban pajak yang dibayar juga akan 

meningkat. Sedangkan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan dikenai 

kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah 

sama untuk warga miskin atau warga kaya. Potret sosial seperti ini 

membentuk satu preseden buruk bagi suatu negara.   

Konsep negara kesejahteraan sebenarnya sudah termaktub dalam 

amandemen UUD 1945 Republik Indonesia. Namun, dalam kenyataannya,  

konsep Negara seperti ini belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia. Di 

wilayah Skandinavia, konsep Negara kesejahteraan telah menjadi ideologi 

dan sistem yang berjalan. Satu kunci keuntungan dari  sistem Negara 

kesejahteraan adalah tidak ada satupun warga Negara yang menderita atau 

dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial.  

Syarat-syarat welfare state adalah: 

1. Sistem perpajakan yang baik. 
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2. Kalau terdapat banyak UKM maka tingkat kesejahteraan akan 

semakin kecil (pengaruh dari tax sistem). 

3. Adanya social trust yang besar, tanpa ada social trust maka tidak ada 

pembayar pajak. 

4. Perlu adanya serikat pekerja yang kuat. 

5. Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen 

baik etnis maupun agama). 

6. Adanya institusi sosial yang kuat. Institusi sosial yang kuat akan 

membuat masyarakat terbiasa dengan rules of the game yang 

diciptakan oleh pemerintah. Institusi sosial merupakan struktur dasar 

masyarakat yang berperan dalam menciptakan keteraturan 

masyarakat.  

 

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi 

yang tersebar ke seluruh pulau di Indonesia. Tingkat heterogenitas ini 

menjadi penghalang bagi terlaksananya konsep welfare-state sebagai 

landasan Negara Indonesia. Tidak berjalannya konsep welfare-state di 

Indonesia juga diakibatkan oleh orientasi ideologi dan kecenderungan 

pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil kebijakan 

Indonesia. Para ekonom dan policy maker tersebut disekolahkan di Negara-

negara yang menganut sistem perekonomian neo liberal melalui program 

beasiswa. Dampaknya adalah konsep Negara dan perekonomian Indonesia 

cenderung disesuaikan dengan perspektif ideologi dan keilmuan para elite 

kebijakan dan ekonom.  

Di Indonesia, warga yang secara ekonomi terpinggirkan dan miskin 

maka posisinya hanya akan menjadi warga negara kelas dua. Jika warga 

negara miskin tersebut ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan 

diperlakukan secara sejajar maka konsep hubungan patron klien adalah 

sarana yang bisa dipergunakan untuk mengangkat hak dan kesetaraannya. 
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Sang patron tidak lain adalah orang-orang yang menempati hierarki atas 

dalam struktur sosial masyarakat. 

Di Indonesia, pemungutan pajak memiliki falsafah berdasarkan 

Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 23-A 

Undang - Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke - 4 yang berbunyi; ‘Pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan Undang-Undang.’ Bahwa pajak harus diatur dengan Undang - 

Undang mencerminkan pungutan pajak ditentukan bersama-sama rakyat 

melalui wakil-wakilnya di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) termasuk 

penentuan besarnya tarif penetapan pajak.  

Dengan demikian reformasi berkelanjutan yang dilandasi falsafah 

Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, di dalamnya tertuang ketentuan 

yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban 

perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta 

masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  

Beberapa pendapat memberikan pengertian tentang pajak sebagai 

berikut; 

P.J.A Andriani memberikan definisi pajak adalah :39 

Iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

 

                                                           
39  Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak Cetakan XXI, Bandung: Refika Aditama, 

hlm. 2. 
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Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai berikut:40 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa 

timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 

Menurut Black Law Dictionary, ‘tax is a monetary charge imposed 

by government on persons, entreties, or property to yield publik revenue.’41 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 

Kesimpulan dari pengertian pajak di atas, dapat diartikan bahwa ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :42 

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya; 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-

prestasi individual; 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah; 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai Public Saving. 

 

Berkenaan dengan adanya peraturan perundang - undangan di atas 

serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum 

                                                           
40   Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , ibid. 6. 
41   Barner Brian A, Black Law Dictionary, 7 th Edition, West Publishing Co, USA,1990. 
42   Barner Brian A,  Black Law Dictionary, Ibid., hlm. 7. 
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sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana 

pembaharuan masyarakat.  

Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan 

dalam masyarakat (social engineering), artinya hukum dapat menciptakan 

suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis 

dalam memperbaiki kehidupannya.43 Sejalan dengan pendapat Mochtar 

Kusumaatmadja di atas, Soenaryati Hartono berpendapat bahwa makna dari 

pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut :44 

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik) 

2. Mengubah agar menjadi lebih baik 

3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau 

4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak 

diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. 
 

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Soenaryati Hartono 

tersebut dikaitkan dengan masalah pajak, maka yang perlu diperbaharui tidak 

saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakatnya 

(pelaku kewajiban) juga harus dirubah menjadi pola pikir yang berpandangan 

jauh ke depan (futuristik), serta para penegak hukumnya juga perlu lebih 

mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat 

melalui putusan-putusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada para 

pihak yang berperkara. Dengan demikian produk hukum harus memberikan 

kepastian, keadilan dan perlindungan. 

                                                           
43  Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 

Bandung: Bina Cipta, hlm. 8-9. 
44  Sunarjati Hartono, C.F.G., Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN, Jakarta, 1999, 

hlm. 9. 
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Sistem pemungutan pajak yang dianut sekarang adalah Sistem Self 

Assessment yaitu Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan dan menentukan kewajiban perpajakannya, Fiskus sebagai 

pihak yang mengawasi sebagaimana diatur oleh beberapa Undang-Undang 

Perpajakan, yaitu : 

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 

 

Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut sistem 

pemungutan pajak berubah dari sistem pemungutan pajak Official Asessment 

System menjadi sistem pemungutan pajak Self Asessment System. Melalui 

pemungutan pajak  System Self Asessment Wajib Pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarnya, 

sedangkan Fiskus dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan 

pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak.  

Selain sistem pemungutan pajak Self Asessment terdapat pula sistem 

pemungutan pajak yang dinamakan Tax With Holding  yaitu sistem 

pemungutan pajak oleh pihak lain. Di mana sistem ini memberi wewenang 

kepada pihak ketiga yaitu bukan oleh Fiskus dan bukan oleh Wajib Pajak 

yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
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Wajib Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 26, pajak 

atas bunga deposito merupakan pajak yang menggunakan sistem ini.  

Agar pemungutan pajak berhasil dengan baik sehingga tercapai 

keadilan, beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran negara 

memungut pajak, yaitu:45 

1. Teori Asuransi46 Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup 

pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan, oleh 

karena itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk  

mendapat perlindungan warga negara  membayar pajak sebagai 

premi. 

2. Teori Kepentingan; Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan 

kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin 

banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan Pemerintah, makin 

besar pula pajaknya. 

3. Teori Gaya Pikul di pelopori oleh Siningje Damste47; Pemungutan 

pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar Wajib Pajak (individu 

– individu). Semua pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak 

dengan memperhatikan pada besar penghasilan dan kekayaan  serta 

pengeluaran belanja Wajib Pajak. 

4. Teori Bakti; Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang 

berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak 

adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli; Bahwa menyelenggarakan kepentingan 

masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, 

bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan negara, tetapi 

kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. 

 

Penerapan sanksi administratif dalam kejahatan pajak, sepertinya 

tidak efektif, sebagaimana yang sudah penulis singgung dalam uraian  di atas 

bahwa, sanksi administrasi hanya diperuntukan bagi para wajib pajak (WP) 

                                                           
45  Mr. A.J. Caren Stuart dan P.J.A. Adriani dikutip Erly Suwandi, 2002, Hukum Pajak, Jakarta: 

Salemba Empat, hlm. 10. 
46 Santoso Brotodihardjo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan ke XXI, Bandung: Refika 

Aditama, hlm 30. 
47   Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Ibid: 31. 
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yang melanggar administarsi perpajakan saja, lalu bagaimana dengan 

kejahatan pajak, maka dalam hal ini harus ada perumusan sanksi pidana. 

Sanksi pidana dalam UU KUP dan dalam KUH – Pidana, sejatinya 

menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan terjadi kontradiksi antara aturan 

yang satu dengan yang lain. Harmonisasi hukum dalam pengertian 

melakukan pengaturan dengan menciptakan produk hukum sendiri melalui 

penemuan hukum, perancangan hukum dan menggali nilai - nilai di dalam 

masyarakat merupakan suatu idealis dan nasionalis, tetapi diperlukan waktu 

yang tidak sedikit hingga akan berjalan sangat lambat dan dengan biaya yang 

mahal. Harmonisasi diperlukan sebagai pelaksana pada tataran ideal dan 

praktik. 

Melihat ketidakharmonisan sanksi pidana perpajak tersebut, maka 

diperlukan upaya kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana 

perpajakan. Dalam hukum pidana dikenal adanya kebijakan hukum pidana 

(penal policy) atau penal - law enforcement policy yang operasionalisasinya 

melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap 

aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan 

eksekutif / administratif). 

Berikut adalah masing – masing penjelasan dari ketiga tahap tersebut;   

1. Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum 

pidana oleh pembuat Undang - Undang atau disebut juga tahap 

penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang - undang.  

2. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke 

pengadilan,  

3. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat 

pelaksana atau eksekusi pidana.  
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Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan 

oleh Barda Nawawi Arief, merupakan tahap yang paling strategis dari upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. 

Kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis 

yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.48 

Tahap formulasi merupakan tahap di mana peraturan perundang -

undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah 

ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau 

diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses 

kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat 

dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.  

Dengan terbentuknya peraturan perundang - undangan pidana 

tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan 

perundang - undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang - 

undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap 

eksekusi.  

Maka dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya 

penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak 

tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap -

tahap selanjutnya oleh karena itu, tahap formulasi atau pembuatan peraturan 

                                                           
48 Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Pranenda Media Group, hlm. 48-49. 
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perundang - undangan pidana menduduki peranan penting karena pada 

dasarnya setiap peraturan perundang - undangan bahkan peraturan perundang 

-  undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, 

sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang 

merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan 

mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur 

atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh 

penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu 

fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.49 

Kebijakan kriminal menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional 

dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup 

kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas 

merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang - 

undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma - norma 

sentral dari masyarakat.50  

Kebijakan perundang - undangan memfokuskan permasalahan sentral 

menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai 

tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan, yang 

hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap 

orang / pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. 

                                                           
49   Djoko Prakoso. 2007. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 

126. 
50   Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 135 dan hlm. 158. 
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Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiel dikenal masalah pokok yang 

menyangkut tindak pidana, pertanggung - jawaban, dan sanksi pidana.51 

Tujuan penjatuhan pidana terkait dengan kejahatan pajak (di luar 

lingkup pelanggaran administrasi perpajakan), bukan saja untuk 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta sebagai upaya pencegahan 

terhadap tindak pidana pajak, namun hal terpenting dari penjatuhan pidana 

tersebut adalah upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana pajak.52  

Produk hukum yang menjauhkan tata hukum dengan realita 

masyarakat, umumnya selalu menimbulkan ketegangan antara positivitas 

dengan masyarakat, karena rulling class hanya ingin mempertahankan 

kekuasaannya atau mengkonsentrasikan kekuasaan pemerintahan itu di 

tangannya sendiri sedang kepentingan sosial (masyarakat umum) 

diabaikannya. Dengan demikian perlu adanya perbaikan - perbaikan dalam 

produk hukum yang telah ada dan berlaku di masyarakat saat ini. 

Hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya 

pelaksanaan suatu rencana pembangunan ekonomi dan pembangunan 

masyarakat pada umumnya. Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan 

kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki.53  

                                                           
51  Muladi. 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa “Mendatang”. Semarang: 

Makalah disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

pada 24 Februari, hlm. 2. 
52  Pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Muhamad Yusuf. 2013. Merampas 

Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm. 22. 
53    Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi Hukum... Op.Cit., hlm. 11. 
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Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang 

dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk 

pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi 

penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu 

aturan hukum.54  

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L.Packer adalah:55 

“Criminal punishment means simply any particular disposition 

or the range or permissible disposition that the law authorizes 

(or appears to authorizes) in cases of person who have been 

judged through the distinctive processes of the criminal law to 

be guailty of crime”. 

 

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga 

ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari 

masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu 

derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan 

(perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan 

(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan 

sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana 

lagi.56  

Tindak pidana pajak merupakan salah satu dari beberapa tindak 

pidana khusus yang diatur juga di luar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak 

pidana pajak, mempunyai kesamaan dengan korupsi yang spesifikasi tertentu 

                                                           
54  Jan Remelink. 2003. Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7. 
55  Herbert L. Packer. 1986. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University 

Press, hlm. 35. 
56   Ibid., hlm. 195. 
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yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum 

acara dan materi yang diatur yang dimaksudkan menekan seminimal 

mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan 

perekonomian negara.57 Banyak sebab terus meningkatnya kasus-kasus 

korupsi di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh B. Soedarso, yang 

menyatakan antara lain:58 

Pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh 

suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan 

misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, 

mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen 

yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-

liku dan sebagainya.  

 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 

hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak 

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana 

dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 

Istilah Strafbaarfeit di dalam KUH - Pidana dikenal dengan sebutan 

tindak pidana dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delic, sedangkan pembuatan Undang-undang dalam 

merumuskan Undang-undang menggunakan istilah peristiwa hukum atau 

                                                           
57  Lilik Mulyadi. 2007. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: 

Alumni, hlm. 3. 
58   Pendapat B Soedarso sebagaimana dikutip Andi Hamzah. Pemberantasan... Op.Cit., hlm. 12. 
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perbuatan pidana atau tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana ini 

para sarjana memberikan istilah yang beraneka ragam.  

Berikut ini penulis ingin mengemukakan beberapa pendapat para 

pakar hukum pidana tentang pengertian tindak pidana antara lain pendapat 

dari: 

1. Moeljatno,59 mengemukakan bahwa: Perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut; 
2. Andi Hamzah,60 mengemukakan bahwa Stafbaarfeit adalah kelakuan 

yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang 

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab;  

3. Atang Ranumihardja, mengutip pendapat dari Pompe yang 

mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang tindak pidana sebagai 

berikut:61  

a. Teoritis, dinyatakan bahwa: Suatu peristiwa pidana ialah suatu 

(pelanggaran kaidah tata hukum=normaventreding) yang terjadi 

karena kesalahan pelanggaran, dan yang harus diberi hukuman 

untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 

kesejahteraan umum.  

b. Hukum positif, dinyatakan bahwa: Peristiwa pidana itu untuk suatu 

peristiwa yang menyebabkan karena dijatuhkannya hukuman.  

4. C.S.T Kansil,62 menyatakan bahwa: Delik adalah perbuatan melanggar 

undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-

undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5. Wirjono Projodikoro, 63 menyatakan bahwa Tindak pidana berarti 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan 

pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 

 

Istilah Strafbaarfeit di dalam KUH-Pidana dikenal dengan sebutan 

tindak pidana, selain itu dipakai istilah lain yaitu delict yang berasal dari 

                                                           
59    Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54. 
60     Andi Hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.66. 
61     Atang R, 1983, Hukum Pidana, Bandung: Tarsito, hlm. 34. 
62  C. S. T Kansil, 1989, Pengantar Hukum Indonesi dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, hlm. 284. 
63  Wirjono Projodikoro, 1989, Bandung: Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, hlm 55. 
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bahasa Latin delictum. Kemudian istilah yang sering dipergunakan adalah 

istilah tindak pidana seperti dalam KUH-Pidana. Tim penerjemah Badan 

Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman memakai istilah tindak pidana 

dengan alasan sebagai berikut:64 

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai disebabkan jika ditinjau dari 

segi sosio-yuridis hampir semua peraturan perundang-undangan 

pidana memakai istilah tindak pidana. 

2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh para penegak 

hukum menggunakan istilah tindak pidana. 

3. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan mengikuti 

istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataanya tidak mampu 

mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah 

tindak pidana. 

 

Dari istilah-istilah tersebut kemudian sejalan dengan perkembangan 

lahirnya perundang-undangan hukum pidana di luar KUH-Pidana maka 

ternyata pembentuk undang-undang banyak memilih istilah tindak pidana 

seakan-akan merupakan istilah resmi, seperti antara lain dalam undang-

undang tindak pidana korupsi, undang-undang narkotika, undang-undang 

tindak pidana ekonomi dan lain-lain.  

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perbuatan disebut sebagai 

suatu tindak pidana apabila perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan 

dalam undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan segi materiilnya, 

perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai 

suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

suatu tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh 

                                                           
64)  Sofyan Sastrawidjaja, 1996, Hukum Pidana, Bandung: Armico, hlm. 111. 
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undang-undang, juga perbuatan tersebut menurut perasaan masyarakat 

sangatlah tidak  patut atau tercela. 

Tindak Pidana Perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar 

peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan 

negara di mana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Sebagaimana 

diketahui bahwa Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang 

sehingga apabila tidak dipatuhi / dilanggar maka akan menimbulkan 

hukuman / sanksi bagi pelakunya. 

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia adalah  Self assessment di 

mana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

Konsekuensi dari penerapan Self assessment ini memberikan tanggung jawab 

besar pada Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhannya secara sukarela 

(Voluntary Compliance). 

Potensi pelanggaran dari kepatuhan sukarela (Voluntary 

Compliance) tersebut adalah: 

1. Penghindaran Pajak (Tax avoidance) adalah Suatu skema transaksi 

yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan 

perpajakan (pemanfaatkan celah hukum). Cirinya adalah berupaya 

meminimalkan beban pajak dengan cara:  

a. Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan;  

b. Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan pembuat undang-undang. 

 

2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah upaya penyelundupan pajak, 

Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara 

melanggar ketentuan perpajakan (illegal), misalnya:  

a. Tidak melaporkan sebagian penjualan;   

b. Memperbesar biaya dengan cara fiktif; 
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c. Memungut pajak tetapi tidak menyetor. 

  

Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia 

dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi 

pelayanan dan fungsi penegakkan hukum. Contoh pelayanan adalah 

memberikan pelayanan pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Sosialisasi 

Perpajakan dan lain-lain. Selain fungsi pelayanan tersebut, DJP juga 

melakukan penegakkan hukum bagi pelanggar hukum pajak, yakni sebagai 

berikut;  

1. Penegakkan hukum ringan (Soft Law Enforcement) dikenakan atas 

pelanggaran yang bersifat administrasi, yaitu berupa denda dan / atau 

bunga (sanksi administrasi umum), misalnya telat lapor SPT tahunan 

Orang pribadi dikenakan denda Rp. 100.000,-  

2. Penegakkan hukum berat (Hard Law Enforcement) dikenakan atas 

tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi 

administrasi khusus dan sanksi pidana. 

 

Sumber hukum tindak pidana fiskal (vindbronnen) terdapat dalam 

berbagai undang-undang, yaitu: Dalam Undang-undang Pajak, serta  dalam 

KUHP.  Tidak semua tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan 

diatur dalam undang-undang pajak, tetapi ada juga tindak pidana yang 

dilakukan dalam bidang perpajakan yang diancam dengan pidana dalam 

KUHP. 

Prof. Dr Mr J.Van der Poel (Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan 

Direktur merangkap Guru Besar Akademi Pajak Rotterdam), mengutarakan,  

Bahwa hukum pidana pajak sebanyak mungkin harus sesuai dengan 

hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan 

perbedaannya yang khusus, karena hukum pajak sangat 

membutuhkannya dalam detail-detailnya. Lagi pula, sekalipun dasar 

fikirannya sama, namun dalam sejarah teryata pertumbuhannya agak 

menyimpang. Menurut pendapatnya, sebelum setengah abad yang 
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lalu, pelanggaran-pelanggaran pajak terlalu dianggap simplistis 

(remeh) dan terlalu formal, sedangkan teori dan filsafat yang terbaru 

mengenai hal itu tidak lagi membedakan antara ‘pencurian’ terhadap 

negara dan pencurian terhadap individu.65  

 

Pelanggaran sering disamakan dengan kejahatan yang  ringan, 

ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran lebih ringan bila dibanding dengan 

pelaku kejahatan. Ancaman yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang 

melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan adalah pidana kurungan 

selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang 

terhutang.  

Dalam Undang-Undang Nomor. 16  Tahun 2000 perubahan kedua 

dari  Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor. 9 

Tahun 1994  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan  prinsip–

prinsip ancaman pidana pelanggaran  ini pun dengan nyata–nyata dimuat 

dalam: Pasal 38, yang berbunyi sebagai berikut;   

Setiap orang yang karena kealpaannya; tidak  menyampaikan surat 

pemberitahuan; atau menyampaikan surat  pemberitahuan, tetapi 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 

yang isinya tidak benar; sehingga dapat  menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan atau denda paling lama 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar  

 

Jika pelanggaran merupakan kejahatan ringan maka kejahatan dapat 

dipadankan sebagai pelanggaran yang berat. Pelanggaran berat karena 

ancaman pidananya memang jauh lebih berat dibandingkan dengan 

pelanggaran. Ancaman pidana untuk palaku kejahatan ini adalah pidana 

penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya  empat 

                                                           
65    Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Op cit. 25-27.  
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kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar, serta bagi 

pelaku pengulangan kejahatan (residive) ancaman pidana dilipatkan dua, 

dengan ketentuan belum lewat waktu satu tahun. Adapun ketentuan tersebut 

terdapat di dalam; Pasal 39 tentang Tindak Pidana Kejahatan 

1. Setiap orang yang dengan sengaja  : tidak  mendaftarkan diri , atau 

menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib 

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ; atau tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan; dan menyampaikan surat Pemberitahuan dan atau 

Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau, menolak 

untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ; 

dan  memperlihatkan pembukuan, pencatatan , atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau  tidak 

menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan 

atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau 

tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipunggut sehingga 

dapat menimbulkan  kerugian pada pendapatan negara, dipidana  

penjara  paling  lama 6 (enam) tahun dan denda  paling tinggi 4 

(empat) kali jumlah pajak  terutang yang tidak atau kurang bayar. 

2. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat  2 (dua) apabila 

seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan. 

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak 

pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau 

NPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), atau 

menyampaikan SP dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau 

tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  huru (c) dalam 

rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi 

pajak, dipidana dengan pidana penjara paling  lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan 

dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajip Pajak. 

 

Melihat  begitu besarnya peranan penerimaan pajak bagi negara maka 

undang–undang tentang perpajakan beberapa kali mengalami  perubahan 

untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang perpajakan sehingga 

tindak pidana di bidang perpajakan bisa di dikurangi /di antisipasi. Aturan–

aturan secara umum mengacu pula pada aturan-aturan yang lebih umum baik 
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pada Undang–Undang Hukum Pidana maupun Undang–Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam  penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 

Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang  Nomor. 16 

Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan disebutkan, 

bahwa:  

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

wajib pajak, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan 

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak 

pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan 

atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan 

merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana 

“. Penjelasan pasal 38 di atas secara jelas mengatur tentang dasar 

hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Namun dalam praktek 

baik jaksa maupun hakim lebih cenderung menerapkan ketentuan 

undang – undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana perpajakan.  

 

Hal tersebut diungkapkan oleh pakar hukum pidana Unair  Sarwarini,   

menurutnya, Keadaan ini terjadi, baik sebelum maupun sesudah 

diterapkannya Undang–Undang perpajakan yang baru. Keadaan tersebut 

dapat ditolerir jika terjadi sebelum diterapkannya undang undang perpajakan 

yang lama, tapi sesungguhnya , sangat memalukan, jika dipakai sesudah 

penerapan undang–undang perpajakan baru”, di mana menyalahi azas lex 

specialist derogat generalis.  

Untuk menyelaraskan antara perumusan naksni pidana pajak dalam 

KUH – Pidana dengan UU KUP, dalam disertasi ini akan digunakan alat 

analisis yakni harmonisasi hukum. Secara teoritis dikenal tiga 
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model harmonisasi hukum, yaitu  tinkering harmonization, following 

harmonization  dan  leading harmonization.66   

1. Tinkering harmonization merupakan harmonisasi hukum melalui 

optimalisasi penerapan hukum yang ada (existing law) dengan 

beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan efisiensi.  

2. Following harmonization, menunjuk pada harmonisasi hukum 

bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum 

yang ada (existing law) dengan perubahan-perubahan sosial.  

3. Leading harmonization, menunjuk pada penerapan atau penggunaan 

hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. 

 

Kerangka model di atas, pengambilan langkah pengaturan  hukum 

pidana pajak dalam era globalisasi, akan kurang strategis apabila 

ditempuh tinkering harmonization  atau  following harmonization, karena 

produk hukum yang tercipta akan mudah tertinggal oleh perubahan-

perubahan sosial. Dengan kata lain, produk hukum yang dihasilkan 

cenderung akan cepat diubah sehingga kurang memenuhi prinsiples of 

legality yang dipersyaratkan Fuller, sebab “introducing such frequent 

changes in the rules that the subject cannot orient his action by them”67  

Secara ideal ditempuh langkah harmonisasi hukum yang 

bersifat leading harmonization. Produk hukum yang tercipta dalam 

harmonisasi hukum yang bersifat  leading harmonization akan lebih 

antisipatif terhadap liberalisasi perbankan di masa yang datang. 

Lebih ideal ditempuh harmonisasi hukum dengan menjadikan sebagai 

model, baik dalam bentuknya semula  (adoption)  maupun dalam bentuk 

yang sudah diubah (adaptation). Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri 

                                                           
66  Merryman, John Henry, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline 

& Revival of the Law and development Movement”, The American Journal of Comparative 

Law, Vol.25, 1977, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ seminar/1999/reforms/trebil.pdf 
67   Fuller, Lon L, 1971, The Morality of Law, New Haven, Conn.: Yale University Press.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/%20seminar/1999/reforms/trebil
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dari peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem yang saling terkait 

tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut. Harmonisasi 

peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan 

perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang dapat mengakibatkan 

terciptanya kondisi ketidakpastian hukum, sehingga dapat menjamin 

tercapainya tujuan hukum, yakni mengabdi kepada tujuan negara untuk 

menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. 

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum 

yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan 

perundang-undangan. Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horisontal, 

yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan 

sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus 

diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik (beginselen van behoorlijk regelgeving). 

Selain berperan penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah 

tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang 

lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum, 

harmonisasi juga berperan penting sebagai upaya preventif guna mencegah 

terjadinya pengajuan permohonan Judicial Review suatu peraturan 
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perundang-undangan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi 

yang dapat menimbulkan berbagai kerugian baik dari segi biaya, waktu 

maupun tenaga dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe / Spesifikasi Penelitian  

Penelitian hukum normatif (Doktrinal-Legal positivisme), digunakan 

dalam melakukan penelitian ini. Metode ini, disebut juga dengan metode 

yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis 

yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis 

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang 

berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem 

normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan 

masyarakat.68 

Tipe penelitian yuridis-normatif yang digunakan dalam penulisan 

disertasi ini dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan perepajakan yang memuat sanksi 

pidana bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindak pidana pajak dengan 

berbagai ketentuan yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana).    

 

 

 

 

                                                           
68  Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm: 11. 
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2. Metode Pendekatan 

Pada umumnya dalam penelitian hukum normatif paradigma yang 

digunakan adalah paradigma  positivisme hukum, maka metode 

penelitiannya adalah Yuridis-Normatif, dan akhirnya pendekatannya adalah 

dengan menggunakan; pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Historis (historical 

approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach) serta 

Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)78 analitis (analytical 

approach) dan  pendekatan filsafat (philosophical approach).69    

Pendekatan Perbandingan (comparative approach) digunakan untuk 

mengetahui kondisi negara lain dalam menerapkan sanksi pajak. Karena 

pemidanaan terhadap pelanggar pajak dirasa kurang tepat, sebaiknya sanksi 

administrasi yang lebih dikedapankan. Untuk mempertimbangkan jalan 

keluar terhadap permasalahan tersebut haruslah dibandingkan dengan negara 

lainnya. 

Untuk kepentingan dalam penulisan disertasi ini, maka penulis 

membatasi pendekatan kepada pendekatan dengan menggunakan pendekatan 

kasus serta peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan 

pidana perpajakan, kemudian di lengkapi dengan pendekatan perbandingan. 

 

3. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua (2) tahap, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
78  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hlm 93-137. 
69 Johnny Ibrahim, 2007,  Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 

hlm. 300.   
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a. Penelitian kepustakaan (library research), yakni metode 

pengumpulan data dengan mencari objek yang akan diteliti dengan 

membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-

buku kepustakaan yang tersedia dan ada hubungannya dengan 

penulisan disertasi ini kemudian dicari kesimpulan dengan melakukan 

perbandingan antara yang satu dengan lainnya. Dalam kegiatan 

kepustakaan ini, peneliti berusaha untuk mencari pengertian-

pengertian dasar dalam hukum perpajakan, kejahatan pajak, serta 

pidana pajak dan pengertian dasar harmonisasi hukum. Sebagai 

penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-

dokumen hukum, baik yang berupa dokumen atau data hukum primer 

dan sekunder, maupun data tersier.  

1) Bahan hukum primer (primary sources or aouthorities), yaitu 

berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan 

penelitian penulis. 

2) Bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yaitu 

berupa buku-buku, ensiklopedi, makalah, kamus, disertasi, 

majalah hukum dan internet serta buku-buku yang ditulis oleh 

para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law 

reform organization), dan hasil dari penelitian.70 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat penunjang 

bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, 

rubrik-rubrik perpajakan. 

b. Penelitian lapangan (field research); Yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan secara langsung yakni dengan mencari data dari 

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan  penulisan disertasi  ini. 

Dalam kegiatan ini, peneliti berusaha untuk mencari kasus-kasus 

kejahatan pajak. 

   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang 

dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, 

hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada 

dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap 

berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui 

inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya  dilakukan pencatatan 

                                                           
70  Soerjono Soekanto R. dan Sri Mamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali 

Press, hlm. 15. 
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secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai 

produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan 

materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan 

terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan 

dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah 

asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya. 

 

5. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian 

dilakukan melalui cara yuridis-kualitatif berupa uraian pernyataan dilihat dari 

isi/substansi maupun formal/prosedur. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan analisis yuridis yaitu penganalisisan data yang diperoleh dalam 

penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim digunakan dalam ilmu 

hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, serta mengaitkannya 

dengan norma, asas, kaidah atau lembaga hukum yang mengaturnya. 

 

G. Originalitas Penelitian 

Penelitian terhadap hukum pidana perpajakan ini, bukanlah penelitian 

yang pertama. Sebagai perbandingan dengan hasil penelitian lainnya, penulis 

dalam hal ini mencoba membandingkan keaslian penelitian ini dengan hasil 

penelitian sebagai berikut;  

1. Simon Nahak: “Politik Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia”.  Disertasi ini 

mengkaji tentang kebijakna penal dan non-penal dalam 
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penganggulangan terhadap tindak pidana perpajakan serta 

relevansinya dengan sistem hukum internasional. Kemudian, dalam 

disertasi ini juga Simon Nahak membandingkan dengan negara lain 

tentang politik hukum pidana, kemudian pembahasan terakhirnya 

adalah perumusan politik hukum dalam konsep hukum pidana 

perpajakan di Indonesia. 

2. Suryono: “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana di Bidang Perpajakan”. Hasil penelitian ini, menunjukan 

bahwa penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi 

kejahatan dibidang perpajakan, kebijakan hukum disini dimungkinkan 

untuk merumuskan peraturan hukum positif secara lebih baik dan 

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, 

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan 

juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Hal yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kebijakan penerapan 

hukum pidana selama ini dalam upaya menanggulangi berbagai 

bentuk kejahatan di bidang perpajakan; Bagaimanakah kebijakan 

formulasi hukum pidana dalam perundang-undangan yang akan 

datang dalam upaya menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan.  

 

Disertasi penulis, membahas tentang harmonisasi hukum sanksi 

pidana dalam bidang perpajakan. Ini jelas berbeda dengan kedua penelitian di 

atas. Alasan penulis mengambil tema ini adalah, dalam hukum pajak di 

samping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administrasi 
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dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum 

pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. 

Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP). 

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan 

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 

bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah 

terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan 

pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Khusus untuk pemeriksa pajak 

adalah PNS di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen 

Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan 

pemeriksaan di bidang perpajakan.   
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BAB II 

 

 

HARMONISASI SANKSI PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA 

DENGAN KUH-PIDANA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN 

HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA 

 

A. Teori Negara Hukum 

1. Elemen Dasar Gagasan Negara Hukum 

Pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern 

yang multi - perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis 

perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan 

mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum 

Masehi.71 Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara 

Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie 

gagasan bahwa kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi 

Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan 

kedaulatan hukum.72 

Demikian halnya bahwa kedaulatan rakyat adalah asasnya 

demokrasi dan demokrasi adalah tumpuannya Negara hukum di mana 

tiap Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar 

keabsahan bertindak.73 Setiap Negara bersandar pada keyakinan bahwa 

                                                           
71     S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 

9 Vol 4 – 1997, hlm. 9. 
72   Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hal. 11. 
73   Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Bersih, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hal:4. 
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kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik 

atau due process of law.   

Esensi pada suatu Negara hukum, harus mencerminkan hal – hal 

sebagai berikut;   

a. Hubungan antara yang memerintah dan diperintah tidak 

berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma 

objektif, yang juga mengikat semua pihak termasuk memerintah; 

 

b. Norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya 

secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan 

ide hukum. dalam ini nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. 

 

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384 - 322 S.M) 

adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada 

keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia 

menjadi warga negara yang baik.74 Yang memerintah dalam negara 

bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan 

penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja 

dan secara filosofis ditegaskan bahwa; 

Cabang - cabang pengetahuan lainnya, politik harus 

mempertimbangkan bukan hanya yang ideal, tetapi juga berbagai 

masalah aktual, yaitu konstitusi terbaik yang mana yang dapat 

dipraktikkan dalam keadaan tertentu: alat-alat apa yang terbaik 

untuk mempertahankan kosntitusi-konstitusi aktual: yang mana 

konstitusi rata-rata yang terbaik untuk mayoritas kota: apa 

perbedaan varietas tipe-tipe kosntitusi yang utama, dan 

khususnya demokrasi dan oligarki. Politik juga harus 

                                                           
74     Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN 

FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm : 153. 



60 

 

mempertimbangkan nukan hanya konstitusi-konstitusi, tetapi juga 

hukum-hukum, dan hubungan yang tepat antara hukum-hukum 

dengan konstitusi-konstitusi. Pernyataan tersebut mengingatkan 

bahwa Konstitusi sebagai norma yang mesti menjadi dasar 

pembentukan norma lainnya dan tidak boleh ada norma yang 

melebihinya demikian pada bahwa semua norma mesti dapat diuji 

dengan norma yang lebih tinggi. 

 

Lahirnya konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl 

adalah konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental atau yang 

dipraktekkan di negara - negara Eropa Kontinental (civil Law). Adapun 

konsep pemikiran negara hukum yang berkembang di negara - negara 

Anglo - Saxon yang dipelopori oleh A.V. Decey (dari inggris) dengan 

prinsip rule of law.  

Konsep negara hukum tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur utama: 

a. Supermasi aturan-aturan hukum (Supremacy of the law), yaitu 

tidak adanya kekuasaan sewenang - wenang (Absence of arbitrary 

power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau 

melanggar hukum ; 

 

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality 

before the law), Dalil ini berlaku balk untuk orang biasa maupun 

untuk pejabat ; 

 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara 

lain dengan Undang - Undang Dasar) serta keputusan - keputusan 

pengadilan.75 

 

Unsur - unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum 

tersebut di atas, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law, mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara Rechtsstaat dengan 

Rule of Law adalah, adanya keinginan untuk memberikan jaminan 

terhadap hak-hak asasi manusia. Keinginan memberikan perlindungan 

                                                           
75      Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm : 57-58. 
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dan penghormatan terhadap hak asasi itu, telah diimpikan sejak berabad-

abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.  

Dalam perkembangannya76 konsepsi negara hukum tersebut 

kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat 

diantaranya: 

a. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat ;  

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Rechterlijke 

controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan 

tersebut benar - benar tidak memihak dan tidak berada di bawah 

pengaruh eksekutif; 

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;'  

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran 

warga negara. 

 

A.Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa;  

Dalam abad ke 20 ini hampir tidak suatu negara pun yang 

menganggap sebagai Negara modern tanpa menyebutkan dirinya 

"negara berdasar atas hukum". Dengan demikian, dalam batas-

batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang 

berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai 

aturan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, 

bahkan mulai banyak ketentuan-ketentuan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh pemerintah cenderung keluar dari aturan 

dasarnya.77 

 

 

 

 

                                                           
76      Ridwan HR, op cit. hlm:  4 
77     Atta Mimi, Peraturan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara 

Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam 

Kurun Waktu Pelita i-iv (Disertasi) Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm : 8 

(sebagaimana dikutip dari Muin Fahmal op cit, hlm: 61) 
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2. Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Khusus untuk Indonesia, istilah Negara Hukum, sering 

diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada 

dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang 

rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi 

sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.78  

Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya 

Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan 

mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan 

paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht 

pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak - hak individual dan 

kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai 

pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.  

Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan 

nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats.79 Friedrich Julius Stahl 

(sarjana Jerman) dalam karyanya ; Staat and Rechtslehre II, 1878 him. 

137, memberikan pengertian Negara Hukum sebagai berikut: 

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan 

sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada 

zaman barn ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya  

dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) 

kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan 

atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara 

langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana 

hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, misalnya, bahwa negara 

itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan 

                                                           
78     Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm : 30. 
79     M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang: Jakarta, 1992, hlm: 73-74. 
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pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. 

Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi 

daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk 

mewujudkannya.80 

 

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar 

dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara 

Hukum dimana Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara 

Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang 

utama daripada Negara Hukum ialah: 

a. "Er ia recht tegenover den staat", artinya kawula negara itu 

mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak 

terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi  

1) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya 

terletak diluar wewenang negara;  

2) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan 

ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum. 

b. "Er ia scheiding van machten", artinya dalam negara hukum ada 

pemisahan kekuasaan.81 

 

Dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The 

Constitution, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three 

meaning) dari the rule of law, yaki sebagai berikut;   

a. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk 

menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 

kesewenang -wenangan, preogratif atau discretionary authority 

yang luas dari pemerintah;  

 

b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari 

semua golongan kepada ordinary law of the land yang 

dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada 

orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga 

negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; 

tidak ada peradilan administrasi negara; 

                                                           
80    O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum 

Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm: 

24. 
81      O. Notohamidjojo, Op. cit., hlm: 25. 
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c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa 

hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi 

dari hak - hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan 

oleh peradilan;  

 

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas 

disebutkan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) bahwa, Pasal 1 ayat 

(3); "Indonesia ialah hukum (rechtsstaat)". Indikasi bahwa Indonesia 

menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu;  

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia,  

b. Memajukan kesejahteraan umum,  

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  

d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

 

Instrumen awal fundamental dan fital dalam mewujudkan tujuan 

tersebut melalui pembangunan hukum. Kajian dari hasil penelitan 

tentang konsep Negara hukum  dan prinsip Negara hukum di beberapa 

Negara, maka82 tampak unsur - unsur Negara hukum Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :  

a. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, Pancasila 

sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga 

memuat prinsip dalam agama sehingga mempunyai kesamaan 

dengan nomokrasi Islam. 

b. Kedaulatan Negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh 

lembaga Negara, yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi 

yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan 

kesamaan dengan prinsip rule of law. 

c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi 

Negara (distribution of powers) 

                                                           
82     Muin Fahmal, Op cit, hlm: 141 
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d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi,  

e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman, 

f. Adanya kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan, 

g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang 

bertanggung jawab. 

 

Menurut Philipus M. Hadjon, menyederhanakan dengan 

menyatakan bahwa, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada 

unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 

alas kerukunan; 

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara; 

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir; 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

 

 

3. Beberapa Karakteristik Negara Hukum Modern 

The rule of law,83  sebagaimana yang yang dikatakan oleh Friedman 

dapat dipakai dalam arti formal (in the formal)  dan dalam arti materil 

(ideological sense). Dalam arti formal maka negara hukum itu tidak lain 

sebagai “organized public power”, atau kekuasaan yang umum terorganisir. 

Dalam pengertian ini setiap organisasi hukum termasuk organisasi yang 

dinamakan Negara) mempunyai rule of law, sehingga kita dapat berbicara 

                                                           
83    Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law: pertama, 

supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari 

arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau discretionary 

authority yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan 

yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land  yang dilaksanakan oleh 

ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat 

maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada 

peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the 

land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak 

individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip 

hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga 

membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya 
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rule of law dari RRC, Perancis, Jerman, Cekoslowakia. Sedangkan dalam 

artian yang materil, NH menyangkut tentang ukuran hukum yang baik dan 

hukum yang buruk.  

Mengenai ciri bagaimana NH yang baik itu,84 International 

Commission of Jurists, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum 

Internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 sangat 

memperluas konsep rule of law dan menekankan apa yang dinamakan “the 

dynamic aspects of the rule of law in the modern age”.  

Dikemukakan bahwa syarat - syarat dsar untuk terselenggaranya 

pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah; 

a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain 

dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara-

cara prosedural untuk memperoleh perlindugan atas hak-hak yang 

dijamin 

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independent 

and impartial tribunals) 

c. Pemilihan umum yang bebas 

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 

e. Kebebasan untuk berserkat, berorganisasi dan beroposisi 

f. Menyelenggarakan Pendidikan kewarganegaraan.  

 

                                                           
84    Sunarjati Hartono. Apakah The Rule of Law itu. Alumni: Bandung, 1976, hlm: 28. Apabila 

kita membicarakan the rule of law, maka perlu diketahui bahwa  Istilah Rule of Law mulai 

popular dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dengan judul 

Introduction to The Study of The Law Constitution. Dalam bukunya tersebut  A.V. Dicey,  

mengatakan, bahwa konsep Rule of Law menekankan pada tiga unsur utama, yaitu: 

Supremasi hukum (supremacy of law); Persamaan dihadapan hukum (equality before the 

law); Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on 

individual rights). Konsep Rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada 

sistem hukum “common law”. Dalam perkembangannya tersebut H.W.R. Wade dan 

Godfrey Philips, mengetengahkan tiga konsep yang berkaitan dengan Rule of Law, yaitu: 

Rule of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarkhi; Rule 

of Law menunjukan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai 

dengan hukum; Rule of Law menunjukan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci 

dalam peraturan-peraturan hukum, baik hukum substansif maupun hukum acara, misalnya 

apakah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menahan warganegara tanpa proses 

peradilan. 



67 

 

Ikrar Athena pada tahun 1995 dari International Commission of Jurist 

mengemukakan bahwa sebagai prinsip utama NH adalah85: 

a. Negara harus tunduk kepada hukum 

b. Pemerintah harus menghormati hak-hak  individu di bawah rule 

of law 

c. Hakim-hakim harus dibimbing oleh rule of law, melindungi dan 

menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang oleh 

setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap 

kebebasannya sebagai hakim. 

 

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl86 mengemukakan empat unsur 

rechtstaats dalam arti klasik, yaitu 

a. Hak - hak asasi manusia (HAM);  

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 

(di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);  

c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van 

bestuur);  

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.  
 

Berbeda dengan Stahl, Paul Scholten,87  menyebut dua ciri daripada 

Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang 

utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, 

artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu 

mempunyai hak terhadap masyarakat.  

Asas ini sebenarnya meliputi dua segi, yakni Manusia itu mempunyai 

suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang Negara; serta 

Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan 

undang-undang, dengan peraturan umum.  

 

 

                                                           
85    Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia: Jakarta, 1977, hlm: 58-60. 
86     Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,   Op,cit., hlm. 57-58. 
87     Paul Scholten, Over den Rechtsstaats, 1935, lihat Verzamelde Gessriften deel I, hlm.382-394 
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4. Teori Negara Hukum dalam Konsep Teori Hukum Pembangunan  

Menurut Kusumaatmaadja88 bahwa pengertian hukum sebagai sarana 

lebih luas dari hukum sebagai alat karena:  

a. Peranan perundang – undangan di Negara Indonesia,  dalam proses 

pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan 

dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi 

(khususnya putusan  the Supreme Court) pada tempat lebih penting; 

b. Hukum sebagai “alat” merupakan sebuah konsep yang  akan 

mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan 

penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman 

Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan 

kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; 

c. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka 

konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah 

diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai 

landasan kebijakan hukum nasional. 

 

Lebih detail lagi, Mochtar Kusumaatmadja89 mengemukakan bahwa:  

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 

masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah 

konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan 

yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap 

masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di 

sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan 

diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang 

dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, 

hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus 

dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang 

kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan 

ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari 

hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu 

peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.” 

 

Antara filsafat hukum dan pembangunan hukum nasional bagai dua 

sisi mata uang yang berbeda. Oleh karena filsafat hukum sebagai suatu 

disiplin keilmuan, sementara pembangunan hukum merupakan suatu 

                                                           
88     Ibid, hlm: 9 – 10. 
89     Ibid.  
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kebijaksanaan yang bersifat nasional dalam bentuk pembangunan di 

bidang hukum, namun memiliki titik temu yang sama pada objek 

pembahasannya yaitu hukum. 

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada 

kepastian dan keadilannya. Melainkan pada kedayagunaan dari hukum itu 

sebagai sarana pembaru hukum (predictability) di tengah masyarakat yang 

majemuk. 

Pembangunan hukum nasional diusahakan mengakomodasi segala 

kepentingan dari masyarakat yang multi-etnik. Dengan  demikian dimensi 

filsafat hukum  yang hendak dicapai dalam teori hukum pembangunan 

menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti  Teori Hukum 

Pembangunan yang diciptakan oleh Kusumaatmadja, yaitu:  

a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau 

pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang 

mutlak adanya; 

b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat 

berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti 

penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah 

pembaharuan. 

 

Dimensi filsafat hukum yang dimaksud dari hukum pembangunan 

sebagai yang dikemukakan di atas adalah dimensi ketertiban, keteraturan, 

dan kaidah hukum yang dapat menciptakan pembangunan disegala aspek 

kehidupan. 

Di samping itu, dimensi filsafat hukum yang ditarik dari hukum 

pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja telah menambahkan defenisi 
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hukum tidak hanya seperangkat kaidah, asas hukum atau peraturan-peraturan 

saja, namun dibalik itu adalah bagaimana institusi hukum itu bergerak atukah 

berjalan sebagai aturan yang memiliki daya mengikat dan daya 

keberlakuan.90 

Mochtar Kusumaatmadja91 memberikan pengertian hukum  adalah  

Suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan 

manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga (institution) dan 

proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu 

dalam kenyataan. 

 

Pengertian hukum oleh Kusumaatmadja yang kemudan disinyalir 

sebagai salah satu pengertian hukum berasal dari teori “mazhab 

hukum Unpad”92 adalah mengakomodasi ketiga landasan hukum 

sebagaimana muatan, yang juga mutlak dicantumkan dalam peraturan 

perundang-undangan yakni landasan yuridis, sosiologis dan falsafati. 

Artinya, kalau begitu, hingga kapanpun Teori Hukum Pembangunan tidak 

akan pernah berhenti sebagai konsep hukum  (legal concept) yang akan 

menjadi asas ataukah prinsip hukum dalam setiap pembentukan kaidah-

kaidah hukum. 

Sementara dalam “pembangunan hukum nasional” (tidak dikaitkan 

dengan filsafat hukum)  juga dapat ditemukan beberapa dimensi 

diantararanya dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dimensi 

penciptaan dan dimensi pelaksanaan. 

                                                           
90   Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta,  Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni: Bandung, 2000, hlm: 1 – 5.  
91     Titik Triwulan tutik,  Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006, hlm: 27 – 28.   
92    Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra,  Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remadja Rosda Karya : 

Bandung, 2000.  
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a. Dimensi pemeliharaan merupakan upaya untuk memelihara tatanan 

hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

zaman. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum 

yang sesungguhnya sebagai konsekuensi logis dari Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya 

harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan dengan tetap 

berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Dimensi pembaharuan merupakan upaya untuk meningkatkan dan 

menyempurnakan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan 

mengadakan pembahasan kodifikasi dan unifikasi hukum; 

c. Dimensi penciptaan yaitu suatu dinamika dan kreatifitas berupa 

penciptaan suatu hukum yang sebelumnya tidak ada tetapi diperlukan 

untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Dimensi pelaksanaan yaitu 

upaya melaksanakan undang-undang agar undang-undang tersebut 

berlaku di masyarakat baik secara filsufis, juridis, sosiologis maupun 

politis. 

 

Berdasarkan ulasan di atas, dimensi filsafat hukum dalam 

pembanguan hukum nasional dan dimensi yang juga terdapat dalam 

pembangunan hukum nasional sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan 

bersifat nasional, maka hukum tetap memilki kekuatan yang perskriptif, 

tanpa mengabaikan dimensi sosiologi dan filsafatnya.  

Dalam konteks tersebut, Sidharta93 menyatakan bahwa penalaran 

hukum yang ideal dalam pembangunan hukum nasional, adalah sebagai 

berikut:   

a. Aspek ontologisnya tetap mengartikan hukum sebagai norma-norma 

positif dalam sistem perundang - undangan;   

b. Aspek  epistemologisnya  memfokuskan tidak saja pada penerapan 

norma-norma positif terhadap kasus konkret, melainkan juga pada 

proses pembentukannya;   

c. Aspek aksiologisnya adalah mengarah kepada pencapaian nilai-nilai 

keadilan dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti 

dengan kepastian hukum. 

 

                                                           
93  Sidharta,  Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, CV. UTumo: 

Bandung, 2006.  
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Hukum yang senantiasa diciptakan dalam ruang - ruang institusi 

hukum dengan pengutamaan keadilan, maka dituntut asas trasparansi, yang 

melibatkan publik dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum. 

Konsep negara hukum - nomokrasi, telah menjamin prinsip kesamaan 

hak (equity) di hadapan hukum (before the law), maka konsep hukum 

pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan 

dengan tawaran pembentukan hukum sebagai consensus  yang melibatkan 

ruang publik  (public sphere).  

Berbicara mengenai Pembangunan  Hukum  tidak dapat melepaskan 

diri dari  Garis-Garis Besar Haluan  Negara tahun 1973 bidang hukum, 

yang isinya bahwa hukum tidak  boleh menghambat  proses modernisasi,  

dan Garis-Garis Besar Haluan Negara  tahun 1983 Bidang Hukum yang 

isinya antara lain bahwa hukum dapat berfungsi sebagai  sarana pembaharuan 

masyarakat.  

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum tidaklah semata-

mata merupakan gejala normatif, tetapi juga merupakan gekala sosial, karena 

itu hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup 

dalam masyarakat (living law).94 

Dalam suatu masyarakat yang berkembang, hukum berfungsi sebagai 

sarana  pembangunan (Law as a tool  of Social Engineering), pengertiannya 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
94    Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan perkembangan Hukum dalam pembangunan nasional, 

dalam Otje Salman dan Eddy Damian (editor), Konsep-Konsep Hukum Dalam 

Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasam 

dengan PT Penerbit Alumni : Bandung, 2002, hlm:  1-17. 
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a. Keteraturan atau ketertiban dalam  usaha pembangunan atau 

pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan 

dipandang perlu; 

b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum bisa berfungsi  

sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur 

ke arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh 

pembangunan dan pembaharuan.95 

 

Dalam hal ini teori hukum pembangunan dapat ditafsirkan untuk 

mengarahkan fungasi hukum pada pengintegrasian hukum internasional 

dengan hukum nasional. 

Ketertiban adalah tujuan pokok  dan pertama dari segala hukum. 

Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) 

bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai 

ketertiban diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dan 

masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat manusia 

tidak mungkin mengembangkan kemampuannya secara optimal di dalam 

masyarakat.Disamping ketertiban dan kepastian hukum,adalah tercapainya 

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan 

jaman.96 

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 

masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah 

konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang 

telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, 

termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena hasil-hasil 

                                                           
95      Ibid, hlm:  88 
96  Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, 

dalam Otje Salman S dan Eddy Damian ( editor), Konsep - Konsep Hukum Dalam 

Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM.,  Pusat 

Studi   Wawasan  Nusantara dan Penerbit PT.Alumni : Bandung, 2002, hlm : 3-4. 



74 

 

pembangunan itu harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan.Dalam 

masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum tidaklah cukup hanya 

untuk memelihara dan mempertahankan pembangunan, tetapi hukum juga 

harus dapat membantu proses perubahan masyarakat.Selama perubahan yang 

dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, 

selama itu pula masih ada tempat bagi hukum.97  

Masalah Pembangunan Hukum pada saat ini kita tidak dapat 

melepaskan diri  dari  Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dimana dalam  Bab II Prioritas 

Pembangunan Nasional pada point B.2  untuk Mewujudkan  Supremasi 

Hukum dan Pemerintahan yang baik, serta pada Bab III secara khusus  

mengatur Pembangunan Hukum dimana didalamnya  program Pembangunan 

hukum meliputi, program pembentukan peraturan perundang-undangan, 

program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum 

lainnya, program penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, program  peningkatan kesadaran hukum 

dan pengembangan budaya hukum. 

Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asan dan kaidah-

kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan 

meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.98 

                                                           
97    Idem.,hlm 13-14. 
98    Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam 

Otje Salman S &  Eddy Damian (editor), Ibid, hlm : 30. 
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Dasar pengertian hukum tersebut, hukum memiliki hubungan timbal 

balik dengan masyarakat, sehingga dapat dipahami apabila hukum itu 

merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat.99 

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Law as a tool of Social 

Engineering) bertujuan tercapainya ketertiban, kepastian hukum, dan rasa 

keadilan masyarakat.100 Pada sisi lain dengan adanya Undang - Undang 

Nomor  25 tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

menegaskan pentingnya Pembangunan Nasional  di semua bidang kehidupan 

secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Mengutip tulisan Mochtar Kusumaatmaja dalam Pembinaan Hukum 

dalam Rangka Pembangunan Nasional. Pembangunan  diartikan  meliputi 

segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan 

ekonomi belaka – karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya 

kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat  

tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat 

lainnya,yang menjadi persoalan kini adalah: adakah peranan hukum dalam 

proses pembangunan itu dan bila ada apakah peranannya. 

 

5. Keterkaitan Konsep Negara Hukum Dengan Hukum Perpajakan 

Sebagaimana uraian teori di atas, bahwa Negara Indonesia merupakan 

negara hukum (rechstaat). Pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 (3) 

Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Bukan hal yang mudah untuk 

                                                           
99     Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Otje 

saman S & Eddy damian (editor), Ibid, hlm : 73. 
100    E saefullah Wiradipradja, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum  Pengangkutan Udara 

Internasional Dan nasional, Penerbit Liberty : Yogyakarta, 1989, hlm : 17. 
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menentukan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ahli hukum. 

Namun, untuk memberikan bantuan dalam memahami apa yang dimaksud 

dengan hukum dapat dikemukakan defenisi dari Aristoteles, yakni sebagai 

berikut; 

Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan 

mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk 

mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan 

untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. 

 

Telah disebutkan di atas bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum. Di dalam negara hukum, semua kebijakan diatur di dalam peraturan. 

Di negara kita, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita dibuat 

bertingkat (hierarki). Hierarki peraturan tersebut, sebagaimana tercantum di 

dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, adalah:  

a. UUD Negara RI Tahun 1945;  

b. Ketetapan MPR;  

c. UU / Perpu;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 

Pasal 7 (2) menyatakan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan 

Perundang - undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)”. Hal ini sesuai dengan asas Lex superior derogat legi inferiori 

(peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan peraturan 

yang lebih rendah). Sebagai contoh, UU memiliki tingkatan (hierarki) yang 

lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah Provinsi. Sehingga jika terdapat 

pertentangan isi kebijakan mengenai hal yang sama antara dua peraturan 
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perundang - undangan tersebut, maka yang digunakan adalah UU bukan 

Peraturan Daerah Provinsi. 

 Hierarki peraturan perundang - undangan mengenai pajak di negara 

kita di mulai dari Pasal 23A UUD Negara RI yang berbunyi; Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang - undang.  

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah membuat peraturan 

perundang - undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pajak. Salah 

satunya adalah UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - 

Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Peraturan yang dibuat harus 

ditegakkan agar dapat tercapai tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Peraturan 

mengenai penagihan pajak yang telah ditetapkan pemerintah juga harus 

ditegakkan agar tercapai tujuannya, yakni;  

Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong 

peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya” (sebagaimana tercantum di dalam  

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).  

 

 

B. Teori Harmonisasi Hukum Dalam Perumusan Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perpajakan 

 

1. Teori Tindak Pidana dan Kejahatan Pajak   

 

a. Pengertian Tindak Pidana 

 

Menurut Moeljatno101 yang dimaksud dengan tindak pidana adalah;   

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar aturan tersebut.  

                                                           
101   Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34 
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Terkait  dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut 

Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu  

diperhatikan : 

1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam pidana 

2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman 

pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 

karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada 

hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika 

tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. 102 

 

Hazewinkel – Suringga  memberikan suatu rumusan yang bersifat 

umum mengenai  strafbaarfeit yaitu; 

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 

dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 

sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 103 

 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu 

pengertian yuridis seperti  halnya untuk memberikan definisi atau pengertian 

terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan 

definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.  

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar - dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori - teori tentang 

tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah 

                                                           
102   Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Ibid, hlm: 35 – 35.  
103  Lamintang, 1984. Dasar - dasar  Hukum   Pidana   Indonesia.  Sinar  Baru,  Bandung,      hlm. 
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merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai 

terjemahan dari Bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai 

”hukuman”.104 

Pembentuk undang - undang telah menggunakan perkataan 

”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang 

- Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa 

yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam 

doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan 

Pompe. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit  adalah 

sebagai berikut :   

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.105 

  

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut : Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 

yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.106 

 

b. Unsur Tindak Pidana  

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk 

mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 

tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi 

                                                           
104    Moeljatno, 1987.   Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm.  37. 
105    Ibid., hlm. 38. 
106    Lamintang, 1984.  Op.Cit . hlm. 173-174. 
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seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan 

pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian 

pidana.107 

Unsur - unsur (strafbaarfeit) tindak pidana menurut Simons  ialah : 

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat 

atau membiarkan); 

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ); 

3) Melawan hukum (onrechtmatig); 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar     

persoon). 108  

 

Dari unsur - unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian 

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. 

Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang 

kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 

itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu 

bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa).  Menurut Van 

Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana   meliputi: Adanya perbuatan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; Bersifat melawan hukum; 

Dilakukan dengan kesalahan, dan Patut di pidana. 109  

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Moeljatno sebagai 

sarjana yang berpandangan dualistis mengemukakan sebagai berikut :  

 

                                                           
107    Ibid., hlm. 36. 
108    Ibid., hlm. 32. 
109    Ibid., hlm. 33. 
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1) Moeljatno 

 

Dalam pandangan Moelyatno, untuk memungkinkan pemindahan 

secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan 

perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus 

ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur - unsur 

yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan 

adalah harus dipenuhinya unsur – unsur dalam perbuatan pidana 

(criminal act) dan unsur - unsur dalam pertanggungjawaban pidana 

(criminal responbility).  

 

a) Unsur - unsur perbuatan pidana yaitu: Perbuatan manusia; Yang 

memenuhi rumusan Undang - Undang (ini merupakan syarat 

formil), dan Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat 

materiil).   

b) Unsur pertanggungjawaban pidana ialah: Kesalahan; 

Kemampuan bertanggung jawab.110 

 

2) Menurut Sudarto 

 

Syarat pemidanaan meliputi syarat - syarat yang melekat pada 

perbuatan dan melekat pada orang, yaitu: Syarat melekat pada 

perbuatan memenuhi rumusan undang - undang bersifat melawan 

hukum (tidak ada alasan pembenar) Syarat melekat pada orang 

mampu bertanggung jawab dolus atau culpa (tidak ada alasan 

pemaaf). 111 

 

 

c. Teori Tindak Pidana Pajak 

Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan bangsa 

karena pajak dipakai untuk membiayai program pembangunan. Ia telah 

menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak adalah kontribusi 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 

- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

dipergunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat sebesar -

besarnya.  

                                                           
110    Ibid., hlm. 34-35. 
111    Ibid., hlm. 35-36. 



82 

 

Dalam black’s law dictionary 9th Edition dijelaskan pajak adalah:”a 

charge usually monetary imposed by the government on persons, entities, 

transactions, or property to yield public revenue”. Menurut Rochmat 

Soemitro, Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak 

mendapat jasa timbal yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum112 Sedangkan menurut Djajaningrat, pajak 

adalah; suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara 

karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu.  

Pungutan itu bukan sebagai hukuman tetapi menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Definisi tersebut memberi 

gambaran bahwa pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara karena 

sifatnya yang memaksa. Sifat memaksa itu yang kemudian melahirkan 

konsekuensi bagi yang melanggar. Konsekuensi itu terlahir dalam dua 

bentuk, konsekuensi secara administratif dan secara pidana.  

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada 

penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal, yang menyatakan sebagai berikut;  

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah 

informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan 

pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, 

tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur 

dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. 

                                                           
112  Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia, Malang, 2005, Halaman 

5 

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzcmZj11dTI1LTIwMDcuaHRtJmpzPTEiOw==
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzcmZj11dTI1LTIwMDcuaHRtJmpzPTEiOw==
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Definisi Tindak pidana di bidang perpajakan lainnya adalah suatu 

perbuatan yang melanggar peraturan perundang - undangan pajak yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara di mana pelakunya diancam dengan 

hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat 

dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan - peraturan tentang: 

Perbuatan - perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman, Siapa-siapa 

yang dapat dihukum, dan Hukuman apa yang dapat dijatuhkan.113 

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, 

perlu dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak 

dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang 

ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.  

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, 

dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam pemeriksaan tindak pidana perpajakan terdapat pemeriksaan 

bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan Pemeriksaan bukti 

                                                           
113   Anang Mury Kurniawan, 2011,  Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan 

Penagihan Pajak, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm: 91 
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permulaan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak atau Direktorat Intelijen dan 

Penyidikan Ditjen Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan 

dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan. 

Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan adalah yaitu 

diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak 

pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak 

yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak 

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir 

apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.114 

 

2. Kejahatan Pajak, Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Kerah 

Putih (White Collar Crime): Perspektif Teori Kriminologi  

 

Studi kejahatan yang pertama kali dipenagruhi oleh anggapan bahwa 

orang jahat (penjahat) itu dipengaruhi oleh roh-roh jahat atau dirasuki oleh 

setan. Menurut anggapan ini jika seseorang dirasuki oleh setan, kemungkinan 

otaknya menjadi tidak sempurna. Selain itu ada juga yang mengemukakan 

bahwa kejahatan yang ditujukan kepada manusia dipengaruhi oleh iklim 

panas, sedangkan yang ditujukan kepada harta benda dipengaruhi oleh iklim 

dingin. Pandangan ini adalah hasil dari teori termal (termal theory) yang 

diperkenalkan oleh ahli geografi pada abad ke-19.115 

Menurut penulis, baik pandangan yang mengatakan bahwa kejahatan 

itu adalah sebagai pengaruh dari roh jahat, maupun sebagai akibta dari 

                                                           
114    Ibid, h. 73 
115    W. A . Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ibid: 45-47  
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musim panas dan dingin, akhirnya teori tersebut dapat dipatahkan oleh aliran 

(Mazhab klasik) yang muncul pada abad ke-18 dan dipelopori oleh Cesare 

Beccaria, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia.  

Mazhab ini didasarkan pada teori hedonistik. Aliran ini dengan 

doctrine of free will nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang 

memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang 

dapat meberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang 

akan memberikan penderitaannya. Pada dasarnya Beccaria menerapkan 

doktrin ini sebagai doktrin dalam penologi.  

Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan 

muncul sebagai hasi perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang 

memerintah. Pada dasrnya aliran ini berpandangan bahwa adanya kebebasan 

kehendak sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan untuk 

menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau berusaha mencegah 

kejahatan.  

Ciri - ciri atau landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Manusia dilahirkan degan kehendak bebas (free will) untuk 

menentukan pilihannya sendiri;  

b. Manusia memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan 

serta memiliki kekayaan.;  

c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan 

muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan 

yang memerintah.;  

d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya 

kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur 

masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat;  

e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh 

karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral;  
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f. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk 

memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu tujuan hukuman adalah 

untuk mencegah kejahatan pada kemudian hari. ;  

g. Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, setiap 

orang seharusnya diperlakukan sama.116  

 

Karena ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik, 

aliran kartografis mulai muncul ke tengah-tengah lapangan kriminologi. 

Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam ke 

daerah-daerah tertentu baik secara geografis, maupun secara sosialisasi. 

Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum saja, 

tetapi juga melakukan studi khusus tentang Juvenile delinguency serta 

mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol.  

Mazhab ini banyak mendapat penolakan dari aliran sosialis sejak 

tahun 1850-an, khususnya oleh para tokoh sosialis yang mendapatkan 

pengaruh dari tulisan-tulisan Karl Mark-Angels. Penolakan terhadap mazhab 

sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik yang beranggapan bahwa 

kejahatan bukan dihasilkan oleh pengaruh ekonomi, namun oleh perilaku 

manusia itu sendiri. Teori Lamborso dibangun atas penelitiannya mengenai 

ciri-ciri bentuk fisik dari ratusan narapidana dan menerangkan bahwa 

timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor bakat yang ada pada diri pelaku, 

serta kejahatan karena keturunan.  

Siapakah sebenarnya “penjahat” itu? Apakah cukup mereka yang 

dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi hukum 

yang tercantum dalam pasal undang-undang disebut sebagai “penjahat”? 

                                                           
116 Romli Atmasasmita, Pengantar Kriminologi, PT. Erecco: Bandung, 1994, hlm: 1-10.  
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Dalam KUHP kita tidak ada satu pasal pun yang memuat pengertian 

penjahat. KUHP tidak mendefinisikan siapa orang yang pantas menyandang 

gelar penjahat. KUHP hanya menjelaskan dengan sangat rinci unsur-unsur 

tentang perbuatan yang dapat dikategorikan dalam pelbagai bentuk 

kejahatan. Namun demikian, KUHP menyatakannya dengan menggunakan 

istilah "Barangsiapa …" yang menyiratkan tentang adanya pelaku kejahatan 

jika memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dianggap jahat oleh KUHP. 

  “A criminal  is not some one who commits a punishable  act … but 

some  one who commits on act designated as punishable” (P. 

Hoefnagels, 1973), atau mereka yang oleh masyarakat dicap sebagai 

penjahat melalui proses stigmatisasi? “Crime is the experience of 

intolerability in the fellow members of society … causes the reaction 

to perpetrator" (Kempe).117 

 

Meskipun mengenai berat ringannya sanksi hukum yang layak 

dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan di pelbagai kawasan tersebut 

masih mengundang aneka tanggapan, namun selayaknya rasa keadilan yang 

tumbuh dalam masyarakat dapat dicermati, karena acapkali hukum tertulis 

tertinggal oleh perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat (living 

law).   

Menurut Leslie T. Wilkins (Social Deviance, 1964) manusia - 

manusia biadab tersebut tengah mengalami stigmatization "the process of 

reinforcing the deviation." Sangat berbeda dengan para pelaku santet, pelaku 

kumpul kebo, penjual alat-alat kontrasepsi, pencantet aliran listrik/PAM, 

pemalsu produk, pembangkang politik ataupun orang-orang berstatus sosial 

tinggi yang melakukan perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dengan 

                                                           
117 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, PT. Refika Aditama: Bandung, 2009, hlm: 1-5.  
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menggunakan jabatan dan kekuasaannya yang biasa disebut "penjahat kerah 

putih" (white collar crime).  

Dilihat dari aspek yuridis, mereka mungkin saja telah melanggar 

pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, tetapi masyarakat tidak 

merasakan sebagai perbuatan tercela yang perlu dihukum. Atau sebaliknya 

masyarakat merasakan perbuatan yang dilakukan seseorang tertentu sebagai 

perbuatan yang sangat tercela dan merugikan masyarakat, tetapi undang-

undang tidak menganggap perbuatan sebagai kejahatan, seperti salah satu di 

antara contoh-contoh perbuatan di atas. 

Kembali pada manusia - manusia pelaku perbuatan yang dianggap 

jahat tersebut, yang menurut Hoefnagels mereka berada dalam situasi crisis 

of individual identity. Apakah mereka merasa dan setuju untuk dikatakan 

penjahat setelah melakukan perbuatan sebagaimana tertera dalam undang-

undang dan juga cap yang diberikan masyarakat? Sudah tentu hal ini tak ada 

hubungannya dengan proses demokratisasi maupun pemberdayaan yang 

digandrungi semua orang.  

Siapa peduli terhadap ketidaksetujuan atau kesetujuan onggokan 

‘limbah masyarakat’ yang mengotori wilayah  seantero kota? Adakah 

masyarakat yang mau mendengarkan suara limbahnya? Hal ini berpulang 

pada hati nurani setiap anggota mayarakat itu sendiri. Namun demikian, 

perlukah kita renungi bersama, bahwa kita tidaklah tengah memerangi 

penjahat tetapi yang kita perangi adalah kejahatan. 
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Menurut aliran Kriminologi Kalsik, tidaklah perlu dicari sebab-sebab 

kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan 

pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. 

Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal 

dan terkena hukuman. 

Pandangan yang demikian tersebut, di pengaruhi oleh aliran-aliran 

filsafat yang cukup berpengaruh pada abad ke-18, yakni Hedonisme, 

Utilitarisme, serta Rasionalisme. Mengapa manusia melakukan kejahatan, 

menurut aliran ini pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai 

hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang 

akan dilakukannya itu.  

Aliran Klasik, menyebut ajarannya sebagai “Hedonistic psychology”, 

bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka 

duka, suka diperoleh dari tindakan tretbntu di bandingkan dengan duka yang 

diperoleh dari tindakan yang sama, sipenindak (pelaku kejahatan) 

diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan 

perhitungan hedonistis saja.   

Individu (Manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-

sebabnya, akan tetapi di luar kesadaran atau kemampuan untuk 

mengenkangnya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli kriminologi, 

bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa 

kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli Psikiatri dan Psikologi, bhawa 
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mereka yang melakukan kejahatan pada dirinya terdapat kondisi yang 

Abnormal. 

Argumen kedua, Pengaruh Positivisme Ilmu mengatakan bahwa 

orang yang melakukan kejahatan, karena adanya pengaruh dari lingkungan, 

seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru meniru dalama 

berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, 

semboyan aliran Pengaruh Positivisme ini adalah “Die welt ist Mehr Schuld 

an  mir, als ich”, artinya adalah: .”Bahwa dunia lebih bertanggungjawab 

terhadap bagaimana jadinya saya, daripada sayas sendiri”.118 

Baik buruknya perangai seseorang tidak hanya ditentukan oleh 

dirinya sendiri tetapi lingkungannya ikut bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Penjahat itu diciptakan dan bukan dilahirkan. Rahim seorang 

ibu tak membedakan jabang bayi yang bermukim di haribaannya akan 

menjadi seorang manusia jahat ataupun baik. Satu atau dua jumlah unyeng-

unyeng di kepala seorang bayi yang baru dilahirkan, bukanlah stempel baik 

atau buruk perangainya di kemudian hari. 

Ungkapan bahasa Jerman di atas menyiratkan makna bahwa manusia 

tak dapat melepaskan dirinya dari proses interaksi timbal balik antara diri dan 

lingkungan masyarakatnya. Sebab itu setiap masyarakat memiliki produk 

penjahatnya sendiri sesuai dengan corak ragam  masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat dapat menjadi ladang yang subur bagi aneka ragam benih bentuk 

kejahatan. Masyarakat yang ‘sakit’, masyarakat yang penuh patologi 

                                                           
118   Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia. CV Mandar Maju: Bandung, 1994, 

hlm: 36.  
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merupakan rahim yang produktif melahirkan aneka ragam penjahat. Apabila 

penjahat dibiarkan sebagai ‘limbah masyarakat’  yang berserakan di seantero 

wilayah,  dengan demikian masyarakat ibarat ‘penghasil wabah’. 

Tindak Pidana Ekonomi dalam istilah asing sering disebut sebagai 

economic crimes, crime as bussiness, bussines crimes, dan abuse of 

economic power. Tindak Pidana Ekonomi adalah suatu tindak pidana yang 

mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam 

masyarakat atau pekerjaannya.   

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi antara lain:119 

a. Pelanggaran penghindaran pajak ; 

b. Penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan (credit fraud) ; 

c. Penggelapan dana - dana masyarakat (embezzlement of public founds) 

dan penyelewengan dana - dana masyarakat (missappropriation of 

public founds) ; 

d. Pelanggaran terhadap peraturan - peraturan keuangan (violation of 

currency regulations) ; 

e. Spekulasi dan penipuandalam transaksi tanah (speculation and 

swindling in land transactions) serta penyelundupan (smuggling) ; 

f. Delik-delik lingkungan (Environmental offences) ; 

g. Menaikkan harga (over pricing) serta melebihi harga faktur (over 

invoicing), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang dibawah 

standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (export 

and import of substandard and even dangerously unsafe products) ; 

h. Eksploitasi tenaga kerja (labour exploitation) ; 

i. Penipuan konsumen (consmer fraud); 

 

Ensiklopedia Crime and Justice membedakan 3 tipe tindak pidana 

ekonomi, yakni Property crimes; Regulatory crimes; Tax crime . Tax crime 

atau kejahatan pajak adalah  tindakan yang melanggar ketentuan mengenai 

                                                           
119  Moh Hatta, 2016,  Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian : Titik Singgung Perkara 

Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana ekonomi, Calpulis : Yogyakarta, 16 – 

18.  



92 

 

pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur dalam 

undang undang pajak. Contohnya seperti yang terjadi di Inonesia yang setiap 

tahun dirugikan oleh konglomerat-konglomerat hitam yang melakukan 

penggelapan danpenyelundupan pajak.  

Edmund W. Kitch mengemukakan 3 karakteristik atau features of 

economic crime yaitu: 

a. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan 

modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; 

b. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang 

sukses dalam bidangnya; 

c. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara 

khusus dari aparatur penegak hukum. 

 

White collar crime atau kejahatan kerah putih didefinisikan oleh 

Edwin Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat, sebagai "a crime 

committed by a person of respectability and high social status in the course 

of his occupation".120 White collar crime bertumpang tindih dengan 

corporate crime atau kejahatan korporasi karena kesempatan untuk 

melakukan penipuan, kecurangan, penyuapan, penggelapan, kejahatan 

komputer, pelanggaran hak cipta, pencucian uang, pencucian identitas dan 

pemalsuan lebih terbuka kepada pegawai kerah putih (white-collar 

employee). 

White collar crime terdiri dari: 

a. Kejahatan Okupasi: memperoleh keuntungan dalam melakukan 

kejahatan korporasi.  Misalnya: seorang pegawai negeri melakukan 

manipulasi / mark up data anggaran untuk kepentingan pribadi. 

b. Kejahatan Korporasi: kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan 

nama korporasi tersebut. 

                                                           
120   Yesmil Anwar & Adang,  2012, Kriminologi, PT. Refika Aditama : Bandung, hlm: 154.  
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Sebagai konsekuensi berbagai istilah dan fokus perhatiannya, Joan 

Miller membagi white collar crime kedalam empat kategori, yaitu:121 

a. Organizational of occupational crime, yaitu kejahatan yang dilakukan 

para eksekutif demi keuntungan perusahaan berakibat kerugian pada 

masyarakat. Misalnya: manipulasi pajak, penipuan iklan. 

b. Governmental occupational crime, yaitu kejahatan yang dilakukan 

oleh pejabat atau birokrat. Misalnya perbuatan sewenang–wenang 

yang merugikan masyarakat yang terkait dengan kekuasaan dan 

kewenangan yang dimiliki dan sangat sulit terdeteksi karena dilakuakn 

berdasarkan keahlian dan berbarengan dengan kejabatannya. 

c. Profesional occupational crime, yaitu pelaku kajahatan ini mencakup 

berbagai pekerjaan atau profesi. Disamping kerugian yang bersifat 

ekonomis juga mengancam keselamatan jiwa seseorang (tidak 

menutup kemungkinan timbulnya kriminogen / kejahatan dalam 

bentuk lain). Misalnya: seorang dokter melakukan aborsi, 

eutanasia/suntik mati dan tindakan lain di luar profesinya. 

d. Individual occupational crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh 

individu. Artinya pekerjaan yang dilakukan dengan menyimpang yang 

menimbulkan kerugian perusahaan. 

 

Unsur - unsur yuridis dari white collar crime, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan 

hukum, baik hukum pidana dan atau hukum perdata dan atau hukum 

tata usaha negara. 

b. Sekelompok kejahatan yang spesifik. 

c. Pelakunya adalah individu, organisasi kejahatan, atau badan hukum. 

d. Pelakunya sering kali (tetapi tidak selamanya) merupakan terhormat / 

kelas tinggi dalam masyarakat, atau mereka yang berpendidikan 

tinggi. 

e. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah unutk melindungi kepentingan 

bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang, harta 

benda, maupun jasa, ataupun untuk mendapatkan kedudukan dan 

jabatan tertentu. 

f. Perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan cara-cara kasar, seperti 

mengancam, merusak, atau memaksa secara fisik, melainkan 

dilakukan dengan cara-cara halus dan canggih. 

g. Perbuatan tersebut biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan ketika 

pelakunya sedang menjalankan tugas (orang dalam) atau ketika 

menjalankan profesinya. 

 

                                                           
121    Ibid. 
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Kongres PBB ke 7 tahun 1985 tentang The prevention of crime and 

the treatment of offenders di Milan Italia membicarakan tema tentang 

dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Di mana salah satu 

permasalahan dalam tema tersebut, adalah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power) berupa abuse of public power and abuse of 

economic power, di mana keduanya bergandengan erat dalam bentuk 

kemungkinan kolusi antara dua jenis kekuasaan untuk mendapatkan 

mendapatkan keuntungan ekonomi baik individu maupun kelompok. Pelaku 

dan bentuk kejahatan di bidang ekonomi memberikan gambaran yang dapat 

digolongkan sebagai kejahatan “white collar crime”, yaitu kejahatan yang 

diistilahkan sebagai kejahatan kerah putih (the violation of criminal law by a 

person of high socio-economic status in the course of occupational 

activity).122 

Sutherland menyatakan kejahatan tersebut sebagai “white collar 

criminality”, dan menurut Gillbert & Robert F.Meier, kejahatan “white 

collar criminality”, ini meliputi kejahatan di bidang bisnis, politik dan 

profesi.123 Mardjono Reksodiputro menyatakan dalam bidang kriminologi 

juga banyak memberi perhatian pada masalah “white collar criminality”, ini 

yaitu baik kejahatan di bidang ekonomi maupun kejahatan di bidang korupsi, 

karena keduanya sering berkaitan dan dilakukan oleh orang - orang yang 

                                                           
122   Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan 

Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan 

Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 Desember 1990, hlm : 2 – 

6.  
123   Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan 

Ekonomi, Ibid. 
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yang terpandang di mata masyarakat serat dampak dari kejahatan ini sangat 

besar di bidang ekonomi suatu negara.124 

 

3. Teori Harmonisasi Hukum Dalam Perumusan Sanksi Pidana 

Perpajakan  

 

a. Istilah Harmoni - ἁρμονία , Harmonisasi  

 

Secara  ontologis  kata harmonisasi  berasal  dari  kata  harmoni125 

yang  dalam bahasa  Indonesia    berarti  pernyataan    rasa,  aksi,  gagasan  

dan  minat:  keselarasan,  keserasian.126 Kata harmonisasi ini, di dalam 

bahasa inggris disebut harmonize,  dalam bahasa   Francis   disebut   dengan 

harmonie,  dan   dalam   bahasa   yunani   disebut  harmonia,127 Harmonia, 

                                                           
124   Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media : Jakarta,  2005, hlm: 

136. 
125  Sejarah istilah Harmoni berasal dari Yunani ἁρμονία (Harmonia), yang berarti “bersama, 

kesepakatan, kerukunan”. Dalam musik, harmoni sangat diperlukan supaya musik tersebut 

memberikan nada yang ‘enak’ didengar. Enak didengar? Ada kalanya musik tertentu enak 

didengar oleh kita tapi tidak enak didengar oleh orang lain. Ada yang suka jazz, ada yang 

suka dangdut. Dalam kepemimpinan, seseorang yang telah terpilih atau dipilih sebagai 

pemimpin haruslah mengetahui ‘harmoni’ yang tepat dalam melaksanakan 

kepemimpinannya. Pemimpin tersebut haruslah memperhatikan ‘harmoni’ yang dapat 

diterima oleh banyak orang dalam menjalankan kepemimpinannya. Mampu memainkan 

harmoni yang baik inilah yang menyebabkan seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai 

pemimpin yang baik. Tidak ada gunanya memainkan ‘harmoni’ atau ‘lagu’ sendiri tetapi 

tidak disukai oleh kebanyakan orang lain. Alhasil, semua target akan berantakan. 
126  Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www. Kamus bahasa Indonesia.org, diunduh 25 

Maret 2014.  
127  Suhartono, 2011, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pelaksanaan  

Anggaran  Belanja Negara, Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm: 94. 

Untuk melengkapi istilah harmonisasi secara ontologis, dalam catatan kaki ini akan 

diuraikan istilah harmonisasi secara etimologis, yakni  menunjuk pada proses yang bermula 

dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga 

diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut 

arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi -segi dalam 

perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal - hal ketegangan 

yang berlebihan 
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artinya terikat secara serasi dan sesuai,128 Harmonía (Spanyol & Italia), 

harmonie (Perancis dan Jerman), zusammenklang (Jerman). 

Harmoni, secara lebih spesifik dapat disebut sebagai Ilmu Harmoni, 

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari harmoni. Harmoni adalah 

keselarasan. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari 

tentang keselarasan bunyi dalam musik. Dalam beberapa bahasa, harmoni 

disebut Websters new twentieth century dictionary, mendefenisikan istilah 

harmonization, adalah The act of harmonizing. Dalam bahasa Indonesia 

berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. 

Harmoni dalam bahasa inggris disebut harmonize, Harmonize penjelasan 

menurut websters new twentieth century dictionary adalah;  

A fitting together, agreement, to exist in peace and frienship as 

individuals or families (1) combination of parts into an orderly or 

proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc.  

 

Dari rumusan kata harmonisasi di atas maka harmonisasi peraturan 

perundang - undangan adalah upaya untuk menselaraskan peraturan 

perundang - undangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi 

kepentingan bersama atau masyarakat. 

Istilah harmoni, pada awalnya berarti paduan nada ialah bunyi 

gabungan dua nada atau lebih, yang berbeda tinggi rendahnya dan 

dibunyikan secara serentak. Dasar dari paduan nada tersebut ialah trinada. 

Paduan nada tersebut merupakan gabungan tiga nada yang terdiri atas nada 

akar, nada terts dan nada kwint. Dalam hal ini, harmoni adalah selaras, 

                                                           
128    Hassan Shaddily Dkk,  Ensiklopedi Indonesia, Ictiar Baru – Van Hoeven :  Jakarta, 1994, 

hlm: 125.  
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sepadan, bunyi serentak menurut harmoni, yaitu pengetahuan tentang 

hubungan nada - nada dalam akord, serta hubungan antara masing-masing 

akord.  

Pemikir besar dari Timaeus yaitu Plato, menyatakan adanya 

kebutuhan akan sesuatu yang baik dan rasional untuk mengatasi isyarat yang 

bertentangan dan ketidakberaturan, karenanya akan terbentuk suatu harmoni. 

Pemahaman yang sederhana dalam teori dari musik bahwa harmoni adalah 

sebagai sebuah situasi yang sederhana dari rekonsiliasi dari keterbalikan di 

mana yang satu dan lainnya.129 

 

b. Harmonisasi Hukum 

Istilah  harmonisasi  hukum  itu  sendiri  muncul  dalam  kajian  ilmu 

hukum   pada   tahun   1992   di   Jerman.   Di mana   kajian   harmonisasi   

hukum   ini dikembangkan   dengan   tujuan   untuk   menunjukkan   bahwa   

dalam   dunia   hukum, kebijakan  pemerintah,  dan  hubungan  diantara  

keduannya  terdapat  keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.   

Sejarah harmonisasi hukum sebenarnya sudah dapat ditelusuri pada paruh 

kedua abad ke-19. Pada masa ini pengaruh kodifikasi hukum Eropa, terutama 

kodifikasi hukum Perancis dan Jerman, sudah terasa diseluruh dunia, bahkan 

di belahan dunia yang dak pernah dijajah oleh bangsa Eropa.  

Hal yang sama juga terjadi di negara - negara common law melalui 

penyebarluasan konsep dan aturan hukum dari tradisi hukum Inggris. Dengan 

                                                           
129   H. Patrick Glenn, Harmony of Law in the America, University of Miami Inter-American Law 

Review, Spring, 2003, dinyatakan bahwa “the need for the good and the rational to 

overcome ‘discordant and unordered motion,‘ thereby bringing about a harmony” 
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demikian telah menghasilkan suatu konsep hukum yang harmonis dalam 

suatu keluarga hukum (legal family).130  

Harmonisasi pernah terjadi dalam bidang perdagangan, berbagai 

upaya unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional telah 

berlangsung, baik secara formal maupun informal, dengan difasilitasi oleh 

berbagai organisasi internasional. Metode atau pendekatan yang 

dipergunakan untuk mewujudkan unifikasi dan harmonisasi hukum 

perdagangan selama ini beragam atau pluralis. 131 

Beragamnya metode harmonisasi hukum dalam prakk disebabkan 

karena proses harmonisasi sangat kompleks, yaitu melibatkan banyak aktor / 

pelaku, tujuan yang berbeda beda, dan perkembangan lainnya yang harus 

diperhatikan. 

Terdapat konsep harmoni yang berbeda di dunia bergantung dari 

keturut campuran peran manusia sehingga ditemui adanya ketidaksamaan 

pemahaman dalam menerapkan konsep harmoni, ketidak selarasan terhadap 

pemahaman harmonis, dapat diuraikan sebagai berikut;132   

1) Dalam hukum terhadap konsep harmoni Platonik merupakan bukti 

terjelas dalam abad saat ini, sebagai bukti penggunaan istilah 

‘harmonisasi’ atau ‘menyelaraskan‘ yang tersebar luas sebagai sebuah 

kata kerja transitif. Harmonisasi atau penyelarasan adalah sesuatu 

yang dilakukan dari proses harmonisasi atau penyelarasan untuk suatu 

obyek tertentu. Pemahaman;  

 

                                                           
130   Bonell, MJ, General Provisions, dalam: Bianca-Bonell (eds.) Commentary on the Internaonal 

Sale Law), 1987, hlm: 45. 
131   Jose Angelo Estrella Faria, Future Direcons of Legal Harmonisaon and Law Reform: Stormy 

Seas or Prosperous Voyage?,  5 Rev.dr.unif, 2009, hlm: 6. 
132    4 G.L. Finney, Harmony or Rapture in Music in II Dictionary of the History of Ideas 388, 

389 (Charles Scribner’s Sons ed., 1973), dinyatakan bahwa “reconciliation of opposites, a 

fitting together of disparate elements” 
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2) Suatu konsep kosmis atau konsep harmoni dari musik berlaku dalam 

zaman yang lebih awal tetapi nampak tersembunyi jika dibandingkan 

dengan cara berpikir zaman ini tentang proses informal dari 

perubahan hukum baik pada lingkup regional maupun lingkup global. 

 

Harmonisasi hukum dalam pemahaman dimaksud tidak bersifat 

memaksakan, tetapi sebagai hasil berbagai kekuatan alamiah dari variabel 

konvergensi dan divergensi. Untuk dilakukan harmonisasi atau 

menyelaraskan sebagai suatu kata kerja intransitif maka sebagai indikasi dari 

adanya keberagaman hukum yang perlu diselaraskan, perlu adanya 

pemahaman bahwa hal dimaksud dikarenakan ditemui variabel non-

konfliktual dari perbedaan-perbedaan yang ada. 

Dalam perspektif ini, tidak diperlukan adanya ukuran formal dari 

suatu reformasi atau harmonisasi. Terdapat kondisi yang menunjukkan 

bahwa konsep Pemahaman Kedua dimaksud sudah berlaku di Amerika dan 

harus terus dilanjutkan untuk berlaku. Kesimpulan dimaksud dapat dicapai 

setelah mampu terujinya konsep harmoni yang berbeda-beda dan termasuk 

pula metode - metode atau upaya - upaya untuk mewujudkannya.  

Perkembangan konsep Harmonisasi yang berbeda - beda didasarkan 

kepada tempat yang berbeda dan dalam keadaan berbeda pula, dan adalah 

penting untuk menempatkan setiap konsep Harmonisasi dalam konteks 

sejarahnya mereka masing - masing. Proses harmonisasi dengan konsep 

Platonik, dinyatakan bahwa suatu harmonisasi secara formal adalah sebagian 

besar merupakan produk dari pemikiran Eropa sejak Abad Pencerahan 

(Enlightment), dan pemikiran dimaksud semakin diperbaharui dengan 

perkembangan regional yang pesat melalui Uni Eropa (European Union). 
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Konsep harmonisasi yang lebih informal telah dianut di Amerika 

semenjak kolonisasi Eropa, kendatipun adanya pengaruh yang besar dari para 

ahli hukum Eropa. Baik di Eropa maupun di Amerika, merupakan hal yang 

lazim dan dapat dipahami bahwa kedua konsep harmonisasi lahir dari 

pengalaman masyarakat Eropa dan Amerika sesuai dengan parameter - 

parameter yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. 

Oleh karena itu dalam teori terdapat beberapa penggolongan atau 

klasifikasi harmonisasi hukum berdasarkan sudat pandang atau tinjauan yang 

berbeda - beda. Ivan Sammut mencoba menggambarkan beberapa teknik / 

alat (tools) yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan 

sistem hukum (perdata), yang digambarkan dalam tabel berikut⁷: 

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian   peraturan   

perundang - undangan,   keputusan   pemerintah,   keputusan hakim,  sistem  

hukum  dan  asas - asas  hukum  dengan  tujuan  peningkatan  kesatuan 

hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid) dan 

kesebandingan (equit, billijkeid),  kegunaan    dan  kejelasan  hukum,  tanpa  

mengaburkan  dan  mengorbankan pluralisme hukum kalau memang 

dibutuhkan.  

Sementara menurut  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional (BPHN), 

pengertian harmonisasi hukum adalah;  

Sekumpulan kegiatan  ilmiah  untuk  menuju  proses 

pengharmonisasian  tertulis  yang  mengacu  baik  pada  nilai - nilai  

filosofis,  sosiologis,  ekonomis maupun yuridis.133 

 

                                                           
133    Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, hlm: 95 
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Dari  uraian  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa harmonisasi  hukum,  

diartikan sebagai  upaya  atau  proses  penyesuaian  asas  dan  sistem  

hukum,  agar  terwujud kesederhanaan  hukum, kepastian  hukum  dan  

keadilan.   Dalam konteks membandingkan antara konteks Barat dan Timur, 

Soetoprawiro134 mengemukakan mengenai harmoni yang menjadi faktor 

paling penting di dalam kehidupan masyarakat indonesia, sebagai berikut;   

Segala sesuatu yang baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah 

harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, 

seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah harmonis. Segala 

perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis 

menuju ke situasi yang harmonis baru.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah harmoni diartikan 

sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur - 

unsur yang dapat di tarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain:  

1) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;  

2) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-

masing agar membentuk suatu sistem;  

3) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, 

kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan;  

4) Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga 

faktor - faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.  

 

c. Model Harmonisasi Hukum 

Secara teoritis dikenal tiga model harmonisasi hukum, yaitu  tinkering 

harmonization, following harmonization  dan  leading harmonization.   

1) Tinkering harmonization  merupakan harmonisasi hukum melalui 

optimalisasi penerapan hukum yang ada  (existing law) dengan 

beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan efisiensi; 

 

                                                           
134   Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi dalam Persepektif Perundang - Undangan (lex Spesialis 

Masalah,  JP Books : Semarang, 2006, hlm : 59.  
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2) Following harmonization, menunjuk pada harmonisasi hukum 

bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum 

yang ada  (existing law) dengan perubahan - perubahan sosial; 

3) Leading harmonization, menunjuk pada penerapan atau penggunaan 

hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.135 

 

Selain model di atas, dikenal juga 2 (dua) model lainyan, yaitu 

harmonisasi formal dan harmonisasi informal. Contoh - contoh dari konsep 

Harmonisasi Formal, yang paling jelas dalam sejarah hukum adalah 

kodifikasi nasional di abad ke - 19 dan ke - 20 oleh negara - negara di Eropa.  

Kodifikasi nasional pada saat bahkan telah mengarah kepada 

unifikasi, meskipun hal dimaksud tetap dalam perdebatan berkenaan dengan 

keanekaragaman nilai - nilai lokal yang masih mendasari kitab Undang -

Undang nasionalnya (national code).136 

Kodifikasi adalah suatu yang fundamental dalam upaya pembentukan 

identitas nasional dan suatu bagian integral kebijakan dari kewenangan 

politis terhadap wilayah geografisnya. Lahirnya negara - negara di Eropa dan 

kolonisasi Eropa ternyata terjadi secara bersamaan atau simultan, dan 

keduanya adalah hasil dari proses ekspansi teritorial.  

Hukum dan undang - undang digunakan untuk ‘mengikat’ wilayah - 

wilayah baru secara bersama - sama, sehingga proses dari harmonisasi 

merupkan hal yang diperlukan. Harmonisasi diperlukan oleh pemerintah 

                                                           
135   Merryman, John Henry, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, 

Decline & Revival of the Law and development Movement”, The American Journal of 

Comparative Law, Vol.25, 1977, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ seminar / 1999 / 

reforms / trebil.pdf 
136  H.P. Glenn, “The Use of Computers: Quantitative Case Law Analysis in the Civil and 

Common Law”, 36 Int’l & Comp. L.Q. 362, 366 (1987). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/%20seminar%20/%201999%20/%20reforms%20/%20trebil
http://www.imf.org/external/pubs/ft/%20seminar%20/%201999%20/%20reforms%20/%20trebil
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kolonial untuk mengatasi ‘pertentangan dan ketidak - tertiban‘ yang 

merupakan sifat alami sebelum lahirnya hukum atau undang - undang. 

 

d. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum 

Penerapan   peraturan   perundang-undangan   dalam   jumlah   

banyak   secara bersamaan  dalam  waktu  dan  ruang  yang  sama,  sudah  

tentu  membawa  konsekuensi terjadinya  disharmoni  hukum.  Misalnya  

terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dan benturan kepentinngan. 

Penerapan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan secara 

bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan 

dan penyerasian  sudah  tentu  akan  menimbulkan  benturan  kepentingan  

antar lembaga. Masing-masing   peraturan   perundang-undangan   memiliki   

tujuan,   strategi   untuk mencapai  tujuan,  dan  pedoman  untuk  

melaksanakan  strategi,  dimana  ketiganya  ini sering dirumuskan alam 

bentuk kebijakan-kebijakan. 

Kebijakan  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  kebijakan  yang  bersifat  

tetap  atau regulatory  policies yang  diterapkan  dalam  berbagai  bentuk  

peraturan  pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan 

kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu  yang  mudah  diubah  dalam  

rangka  mengikuti  perkembangan.  Dalam  kaitannya ini,   harmonisasi   

hukum   dapat   diawali   dengan   melakukan   penyelarasan   dan 

penyerasian  tujuan,  strategi,  dan  pedoman  dari  masing-masing  peraturan  

perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, 
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penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap 

memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku. 

Harmonisasi  hukum  dalam  sisi  pencegahan,  yaitu  upaya  

harmonisasi  yang dilakukan  dalam  rangka  menghindarkan  terjadinya  

disharmoni  hukum.  Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan 

harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata  pemerintahan  yang  

baik,  dan  disharmonisasi  hukum  yang  belum  terjadi,  harus dicegah 

melalui upaya - upaya penyelarasan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai 

kegiatan harmonisasi hukum. Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam 

penjatuhan sangsi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya 

disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan, melalui kegiatan 

penyerasian dan penyelarasan hukum. 

Di samping  itu,  harmonisasi  hukum  dilakukan  untuk  

menanggulangi  keadaan disharmoni  hukum  yang  telah  terjadi.  Keadaan  

disharmoni  hukum  yang  terlihat dalam   realita,   misalnya,      tumpang   

tindih   kewenangan,   persaingan   tidak   sehat, sengketa,  pelanggaran,   

benturan kepentingan, dan  tindak  pidana.  Sehingga  dalam  rangka  

menanggulangi  disharmoni antara  kepentingan  yang  menyangkut  masalah  

di  atas,  harus  ada  upaya  harmonisasi. Misalnya  dalam  upaya  kasus  

perdata  bisa  melalui  Alternative  Dispute  Resolution (ADR). 
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Potensi  terjadinya  disharmonisasi  hukum  tercermin oleh adanya 

faktor-faktor sebagai berikut:137 

1) Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang 

diberlakukan 

2) Perbedaan kepentingan dan penafsiran 

3) Kesenjangan  antara  pemahaman  teknis  dan  pemahaman  hukum  

tentang  tata pemerintahan yang baik. 

4) Kendala  hukum  yang  dihadapai  dalam  penerapan  peraturan  

perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, 

administrasi pengaturan,antisipasi terhadap perubahan, dan 

penegakan hukum. 

5) Hambatan  hukum  yang  dihadapi  dalam  penerapan peraturan  

perundang-undangan,  yaitu  yang  berupa  tumpang  tindih  

kewenangan  dan  benturan kepentingan. 

 

e. Fungsi Harmonisasi Hukum 

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi 

penaggulangan  terjadinya  disharmoni  hukum. Harmonisasi  hukum  untuk  

mencegah terjadinya  disharmonisasi  hukum,   dilakukan  melalui  

penemuan  hukum (penafsiran  dan  konstruksi  hukum),  penalaran  hukum,  

dan  pemberian  argumentasi yang  rasional.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  

arahan  untuk  menegaskan  kehendak hukum,  kehendak  masyarakat,  dan  

kehendak  moral.    Harmonisasi  hukum  yang bersifat   pencegahan   

dilakukan   dalam   rangka   mengantisipasi   kenyataan   tentang adanya  

faktor-faktor  potensial  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  

disharmonisasi Hukum. 

Harmonisasi  hukum  untuk  menaggulangi  terjadinya  

disharmonisasi  hukum, dilakukan melalui:138 

                                                           
137  Kusnu Goesniadhie, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan 

Yang Baik, Malang: Nusa Media, hlm: 11 
138   Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, hlm: 11-12. 
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1) Proses   non-litigasi   melalui alternative   dispute   resolution (ADR)   

untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan. 

2) Proses  litigasi  melalui court-connected  dispute  resolution (CCDR)  

untuk mendamaikan  para  pihak   yang  bersangkutan  di  bidang  

perdata  sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan. 

3) Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. 

4) Proses  negosiasi  atau  musyawarah,  baik  dengan  mediator  atau  

tidak  untuk menyelesaikan  disharmoni  hukum  public yang  tidak  

bersifat  pidana,  seperti tumpang-tindih    kewenangan    dan    

benturan    kepentingan    antar    instansi pemerintah. 

5) Proses   pemeriksaan   perkara   pidana   untuk   mengadili   

pelanggaran   atau tindakan kejahatan.  

 

Sementara  itu  Wacipto  Setiadi  berpendapat  bahwa  selain  untuk  

memenuhi ketentuan   pasal   18   ayat   (2)   Undang-Undang No.   10   

Tahun   2004   tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  

paling  tidak  ada  tiga  alasan  atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu: 

1) Pengharmonisasian  dilakukan  untuk  menjaga  keselarasan,  

kemantapan,  dan kebulatan  konsepsi  peraturan  perundang-

undangan  sebagai  sistem  dengan tujuan peraturan tersebut dapat 

berfungsi secara efektif. 

2) Harmonisasi   hukum   dilakukan   sebagai   upaya   prefentif,   dalam   

rangka pencegahan  diajukannya  permohonan judicial  review 

peraturan  perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang 

berkompeten. 

3) Menjamin   proses   pembentukan   peraturan   perundang-undangan   

dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian 

hukum.139 

 

 Melihat   pendapat   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   

harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi  

disharmoni  hukum.  Hal  ini  selaras dengan  definisi  dan  ruang  lingkup  

harmonisasi  yang  telah  disebutkan  diatas,  bahwa harmonisasi hukum 

dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan 

                                                           
139  Wacipto  Setiadi,  “Proses  Pengharmonisasian  Sebagai  Upaya  Untuk  Memperbaiki  

Kualitas  Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 

2007, hlm: 48 
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dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya 

(penanggulangan). 

 

f. Langkah - langkah Harmonisasi Hukum 

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu 

Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu: 

1) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan       

perundang-undangan; 

2) Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum; 

3) Upaya  penemuan  hukum  dengan  menggunakan  metode  penafsiran  

dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang 

disharmoni menjadi harmoni; 

4) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum 

tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika; 

5) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan 

pemahaman tata   pemerintahan   yang   baik,   untuk   mendukung   

dan   menjelaskan   hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan 

penalaran hukum.140 

 

Ditambahkan  bahwa  penafsiran  hukum,  konstruksi  hukum,  

penalaran  hukum, dan  argumentasi  yang  rasional  dilakukan  untuk  

menemukan:  (a)  kehendak  hukum atau  cita-cita  hukum  yaitu  kepastian  

hukum  itu  sendiri,  (b)  kehendak  masyarakat yaitu keadilan, dan (c) 

kehendak moral yaitu kebenaran.141 Yang kesemuanya ini, secara normatife  

diatur  dalam  pasal  18  ayat  (2)  UU  No.  10  Tahun  2004. 

 

 

 

                                                           
140   Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, hlm: 12-13 
141  Mahendra  Putra  Kurnia, 2011, Hukum  Kewilayahan  Indonesia:  Harmonisasi  Hukum  

Pengembangan Kawasan  Perbatasan  NKRI  Berbasis  Teknologi  Geospasial, Malang: 

Universitas  Brawijaya  Press, hlm: 40. 
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g. Pendekatan Harmonisasi Hukum 

Pendekatan harmonisasi hukum menurut Goesniadhie, terdapat 4 

(empat) macam dalam pendekatan harmonisasi hukum, yaitu:142 

 

1)  Harmonisasi hukum mengacu pada perundang - undangan 

Harmonisasi  peraturan  perundang - undangan,  dapat  diartikan  

sebagai  suatu proses  penyelarasan  atau  penyerasian  peraturan  perundang 

- undangan  yang hendak  atau  sedang  di susun,  sehingga  peraturan  

perundang - undangan  yang dihasilkan  sesuai  dengan  prinsip - prinsip  

hukum  dan  peraturan  perundang - undangan  yang  baik.   

Dalam  hal  ini,  harmonisasi  hukum  memegang  peranan yang   

sangat   strategis   dan   harus   dimulai   sejak   tahap   perencanaan,   agar 

memudahkan proses selanjutnya. Artinya, dalam konteks ini perwujudan dari 

sebuah harmonisasi  hukum  tidak  hanya  menyangkut   hal - hal  yang  

bersifat    untuk menghindari pengaturan  yang tumpang tindih atau saling 

bertentangan   seperti   yang   diuraikan   diatas.    

Harmonisasi   hukum   juga mempunyai  peranan  penting  dalam  

melahirkan  suatu produk peraturan perundang - undangan  yang  dapat  

dijalankan  dan  diterima  oleh  masyarakat dengan baik. Harmonisasi  

peraturan  perundang-undangan,  tidak  hanya  terbatas  pada macam  atau  

jenis  peraturan  perundang-undangan  beserta  tata  urutannya. Secara  ideal  

dilakukan  terintegrasi  yang  meliputi  segala aspek  dari  paham peraturan    

perundang-undangan,    yaitu:    

                                                           
142    Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, op.cit, hlm:13-17. 
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a) Pengertian    umum    peraturan perundang-undangan;   

b) Makna  urutan  peraturan  perundang-undangan;  

c) Fungsi   tata   urutan   peraturan   perundang-undangan;  

d) Penamaan masing-masing peraturan    perundang-undangan;  

e) Pengertian masing - masing peraturan  perundang - undangan;   

f) Hubungan  norma  peraturan  perundang-undangan dengan norma 

hukum yang lain.  

 

Dapat disimpulkan bahwa, harmonisasi peraturan perundang-

undangan, merupakan upaya penyelarasan  dan  penyerasian  tujuan,  strategi,  

dan  pedoman  dilakukan  dengan mengacu  pada  hukum  dasar  yaitu  UUD  

1945  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mendasari tata 

pemerintahan  yang baik. Disamping itu, harus selaras   dan   serasi   dengan   

perubahan   hukum   dasar   dan   hukum   yang mendasarinya, menuju tata 

pemerintahan yang baik. 

 

2) Harmonisasi hukum mengacu ruang lingkup 

Harmonisasi   hukum   dalam   pengertiannya, sebagai   upaya   

harmonisasi  untuk  mencapai  tujuan,  dan  pedoman dalam  melaksanakan 

strategi,   agar   tujuan   dari   masing-masing   peraturan   perundang-

undangan tercapai. 

 

3) Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan 

Aspek  hukum  atau  kelembagaan  dalam  tata  pemerintahan  yang  

baik, diwujudkan  dalam  bentuk  intraksi  hukum  dan  kelembagaan.  Oleh  

karena terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara kompenen 

kegiatan, maka keterpaduan tersebut, hendaknya diupayakan untuk terwujud 

di setiap tingkatan.   
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Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, 

menyelaraskan, dan menyerasikan, dapat dilakukan melalui penafsiran 

hukum, penalaran    hukum,    dan    argumentasi    rasional    dengan    

memperhatikan kepentingan masing-masing     lembaga,     dengan     arahan     

utama     untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik.  

Apabila keterpaduan hukum dapat  terwujud,  maka  keterpaduan  

dalam  apliksinya  juga  harus  selalu  selaras dangan    nilai-nilai    muatan    

agama. Sehingga    keterpaduan kelembagaan, senantiasa akan menjadi 

jaminan bagi diselenggarakannya harmonisasi hukum dalam mewujudkan 

produk hukum yang baik. 

 

4) Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi 

Upaya   kodifikasi   dan   unifikasi   hokum,   merupakan   upaya   

untuk membatasi  dan  mengunci  hasil  harmonisasi  hokum,  agar  tidak  

berubah lagi. Jika   terjadi   perubahan,   maka   perubahan   tersebut,   harus   

mengacu   pada unifikasi  hukum  yang  telah  dikodifikasikan.   

Upaya kodifikasi,  adalah  upaya untuk menghimpun   peraturan   

perundang - undangan   ke   dalam   satu   buku. Unifikasi  hukum  ditandai  

dengan  karakteristik  sebagai  berikut:     

a) Adanya satu  kitab  undang - undang;   

b) Adanya  satu  persepsi  atau  satu  pemahaman tentang  hukum  yang  

berlaku;  

c) Adanya  satu  sikap  dan  prilaku  terhadap hukum  yang  berlaku;   

d) Adanya  prinsip-prinsip  non-diskriminatif;   

e) Adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.  
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Terwujudkan    kodifikasi    dan    unifikasi    hokum,    akan    

menjamin terwujudnya  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Disamping  itu,  

kodifikasi  dan unifikasi   hokum,   akan   menjadi   landasan   bagi   

pengembangan   dinamika harmonisasi hukum. 

 

4. Teori Stelsel Sanksi Pidana Perpajakan  

a. Pengertian Pidana 

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis 

pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi 

ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.143 Pidana pokok terdiri dari 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana 

tambahan terdiri dari perampasan barang - barang tertentu, pencabutan hak - 

hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. 

Dalam hukum pidana tentang pemidanaan diatur dalam Pasal 10 

KUHP yang mengenal beberapa jenis pidana sebagai yaitu : 

1) Pidana pokok: 

a) pidana mati, 

b) pidana penjara, 

c) pidana kurungan, 

d) pidana denda. 

2) Pidana tambahan: 

a) pencabutan hak-hak tertentu, 

b) perampasan barang-barang tertentu, 

c) pengumuman putusan Hakim. 

 

Dalam KUHP konsep Bab III Buku I Pasal 65 dikenal beberapa 

macam pidana, yaitu : 

                                                           
143  R. Soesilo,  Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar – 

Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea : Bogor, 1998.  Lebih jelas mengenai 

jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. 
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1) Pidana Pokok  

a) Pidana penjara  

b) Pidana tutupan  

c) Pidana pengawasan  

d) Pidana denda  

e) Pidana kerja sosial 

 

2) Pidana Tambahan :  

a) Pencabutan hak-hak tertentu  

b) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan 

c) Pengumuman putusan hakim 

d) Pembayaran ganti kerugian 

e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut 

hukum yang hidup dalam masyarakat.  

 

Hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan, di beberapa Negara. 

Terdapat alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati 

dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Kedua, orang yang 

dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana 

sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa 

penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. 

Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana 

sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut.  

Adapun negara - negara yang sampai saat ini belum menghapuskan 

pidana mati, termasuk Indonesia memiliki argumentasi bahwa; Pertama, 

tidak ada satu ajaran Agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana 

mati. Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki 

dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku 

maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. Ketiga, 
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pidana mati berfungsi sebagai general preventie atau pencegahan umum 

terjadinya kejahatan.144  

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara 

sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara 

waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara 

seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam 

penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang 

yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal 

pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 

tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah 

uang tertentu. 

Masalah pidana ini lebih lanjut akan dibahas dalam Modul 5 terkait 

jenis pidana, sistem pemidanaan dan stelsel pemidanaan yang dianut di 

Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara. 

 

b. Teori Hukum Pidana, Sanksi Pidana dan Filsafat Pemidanaan  

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara “ius punale” dan 

“ius puniend ”. Terjemahan istilah “ius punale” adalah hukum pidana, sedang 

“ius puniend ” adalah hak memidana, dalam bahasa latin, ius mungkin 

diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan lain yaitu antara hukum 

pidana substantif / materiel dan hukum pidana ajektif / formel yang 

berintikan “ius puniend ”, berikut adalah masing – masing perbedaannya;   

                                                           
144   Sunarta,  Hukum Pidana Mati, CV. Warta Bagja : Bandung, 2016, hlm: 45.  
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1) Hukum pidana substantif / materiel dapat disebut hukum delik. Kata 

delik asalnya dari bahasa latin “delictum” yang artinya “falen” 

(Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum 

pidana itu berupa perumusan sikap tindak dan salah (karena gagal 

mematuhi / melaksanakan yang baik atau benar). Di samping 

“delictum” dalam bahasa latin dikenal pengertian Crimen yang berarti 

“misdaad” dan dapat diterjemahkan dengan penyelewengan. Dari kata 

“Crimen” itulah kita mengenal “Criminal Law” dalam bahasa hukum 

Anglo Saxon. Hukum pidana substantif / materiel dapat dianggap 

sebagai hukum “sanctie”. Sanctie (Belanda) dari kata latin “Sanctum” 

yang arti asalnya ialah “bevestigen bekrachtiging” (Belanda) atau 

penegas yang bersifat positif dalam bentuk hadiah / anugrah atau 

bersifat negatif dan berupa hukuman termasuk pidana substantif / 

materiel dapat dirumuskan sebagai : Hukum mengenai delik yang 

diancam dengan hukuman pidana.  

2) Adapun hukum ajektif / formal atau hukum acara pidana yang 

berintikan “ius puniend” sebagai sarana realisasi hukum pidana 

“substantif / materiel” adalah : hukum yang menyangkut cara laksana 

penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas 

suatu delik. 

 

Pengertian Sanksi Pidana menurut Herbert L. Packer dalam 

bukunya The Limits of Criminal Sanction adalah :145 

Criminal punishment means simply and particular disposition or the 

range or permissible disposition that the law authorizes (or appears 

to authorize) in cases of person who have been judged through the 

distinctive processes of the criminal law to be guilty of ceime. 

 

Pengertian Sanksi Pidana dalam Black`s Law Dictionary Henry 

Campbell Black adalah: punishment attached to conviction at crimes such 

fines, probation and sentences - suatu pidana yang dijatuhkan untuk 

menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, 

pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu 

derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan 

                                                           
145 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanctions, Stanford University Press, 

California, 1968, hlm: 364-366. 
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atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh 

kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang 

dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan 

tindak pidana lago. 

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara 

kepada sanksi pidana merupakan penjamin / garansi yang utama / terbaik 

atau (prime guarantor)  dan sekaligus sebagai pengancam yang utama (prime 

threatener) atau  serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi 

kejahatan. Konklusi dasar asumsi  Herbert L. Packer ini diformulasikan 

dengan redaksional sebagai berikut :146 

1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang 

maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The criminal 

sanction is indispensable; we could not, now or in the foresecable 

future, get along without it);  

2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang 

kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar 

dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari 

bahaya. (The criminal sanction is the best available device are have 

for dealing with gross and immediate harm and threats of harm);  

3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” 

dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan 

manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat 

dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara 

sembarangan dan  secara paksa. (The criminal sanction is at once 

prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is 

threatener). 

 

Sistem pemidanaan (the sentencing system) menurut  L.H.C. 

Hulsman147 merupakan;  

                                                           
146   Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanctions, Ibid, hlm: 346.  
147   L.H.C. Hulsman, The Ducth Criminal Justice System From A Conparative Legal Perspective, 

di dalam D.C. Fokkema (Ed), Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer 

Deventer, The Nederlands 1978, hlm : 320. 
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Aturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sanksi 

pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal 

sanctions and punisment).  

 

Barda Nawawi Arief148 mengemukakan bahwa;   

Sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah 

dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian: 

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ; 

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 

pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana ; Keseluruhan sistem  

(aturan perundang - undangan) untuk fungsionalisasi 

/ operasionalisasi / konkretisasi pidana. Keseluruhan sistem 

(perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu 

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang 

dijatuhi sanksi (hukum pidana).  

 

Pada pokoknya sistem pemidanaan  (The sentencing system) memilik 

2 (dua) dimensi hakiki, sebagai berikut;  

1) Dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted 

Honderich149 maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:   

   

a) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan  

(deprivation)  dan    kesengsaraan (distress) yang biasanya secara 

wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. 

Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau 

kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai 

akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan 

subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan 

penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum 

yang berlaku secara sah;  

b) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang 

secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan 

konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil 

keputusan pelaku - pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. 

Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas 

dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang 

mengakibatkan penderitaan;  

                                                           
148  Barda Nawawi Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti: 

Bandung, 2002, hlm: 136. 
149  Ted Honderich, Punishment: The Supposed Justications, resived edition, Penguin Books, 

Harmondsworth, 1976, hlm: 14 - 18, dalam:  Yong Ohoitimur,  Teori Etika Tentang 

Hukuman Legal,  Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997, hlm : 2 - 3. 
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c) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan 

pemidanaan hanya kepada subjek  yang telah terbukti secara 

sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam 

masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang 

pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo 

ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak 

bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat 

dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh 

instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. 

 

2) Sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi  ide individualisasi 

pidana. Pada pokoknya ide individualisasi  memiliki beberapa 

karakteristik tentang aspek - aspek sebagai berikut :  

3) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas 

personal);  

4) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas 

culpabilitas :  tiada pidana tanpa kesalahan ;   

5) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; 

ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam 

memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan 

harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) 

dalam pelaksanaannya.150 

 

Dari konteks tersebut di atas jelaslah bahwasanya Filsafat 

pemidanaan berorientasi kepada  pidana, sistem pemidanaan dan  teori 

pemidanaan.  Sekarang yang jadi permasalahan utama adalah apakah 

memang ada filsafat pemidanaan tersebut dalam kerangka kebijakan legislatif 

ataukah kebijakan aplikatif tersebut di Indonesia? Menurut Harkristuti 

Harkrisnowo,151 pada kebijakan legislatif ada ketidakjelasan tentang falsafah 

pemidanaan. Aspek ini ditegaskan dengan redaksional sebagai berikut;  

Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena 

sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani 

dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan 

                                                           
150   Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,Op. Cit, hlm: 43. 
151  Dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003 dengan judul:Rekonstruksi Konsep 

Pemidanaan: Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia,  beliau 

dengan terminologi “falsafah pemidanaan mengatakan di Indonesia saat ini ada 

ketidakjelasan tentang falsafat pemidanaan. 
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salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-

lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang 

berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia saat ini. Menurut saya, ketidakjelasan falsafah pemidanaan 

saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan 

hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih 

demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan 

pidana (criminal policy) yang sampai kini belum dirumuskan. 

Merupakan impian criminal justician, agar para pengambil 

keputusan di bidang hukum, khususnya  Mahkamah  Agung, 

Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan 

DPR untuk duduk bersama, urun rembug menghasilkan criminal 

policy, dengan dilandasi falsafah pemidanaan yang tepat untuk 

Indonesia. 

 

Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (criminal 

policy)  pada kebijakan legislatif terlebih lagi khususnya kebijakan 

pemidanaan  dalam  takaran aplikatif  diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada 

beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu sebagai 

berikut;   

1) Sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas 

dalam pemidanaan (disparity of sentencing)  terhadap kasus atau 

perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak 

pidana yang dilanggar relatif sama.  

 

Pada hakekatnya, disparitas menurut  Molly Cheang152 merupakan 

penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang 

sama (same offence)  atau  terhadap tindak - tindak pidana yang sifat 

berbahayanya dapat diperbandingkan  (offences of comparable 

seriousness)  tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan adanya 

pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal 

penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan 

                                                           
152   Molly Cheang, Disparity of Sentencing, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd., 1977, hlm 

: 2. 
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pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu - rambu yang 

bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, 

konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan 

pengadilan diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang 

mencerminkan nilai - nilai yang hidup di masyarakat (the iving law). 

Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak  ada pedoman 

pemidanaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. 

Aspek ini ditegaskan oleh Sudarto sebagai berikut :  

 

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana  

(straftoemetingsleiddraad)  yang umum, ialah suatu pedoman 

yang dibuat oleh pembentuk undang - undang yang memuat 

asas - asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana 

(straftoemetingsregels).153   

 

Dimensi ini identik dengan keadaan hukum di Negara Singapura, di 

mana aspek ini lebih detail dideskripsikan oleh  Molly 

Cheang154 bahwa: 

 

The formal law as expressed in our criminal law gives 

enormous discretionary power to the judge without guidance as 

to how that power is to be exercised. The law generally 

outhorises a wide range of possibilities. The legislature often 

does little than establish an upper and lower limit. 

 

 

2) Pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan 

aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang - 

undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa 

yang dikehendaki oleh pembentuk undang - undang.  

 

                                                           
153   Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni : Bandung, 1981, hlm: 79-80. 
154   Molly Cheang, Disparity of........., Op. Cit, hlm: 4. 
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Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif 

merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh 

karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar 

kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena 

itu tentu diperlukan sikronisasi, transparansi dan latar belakang 

yuridis tentang hakekat apa dari suatu undang - undang, apa yang 

diinginkan oleh pembentuk undang - undang terkonkretisasi sehingga 

hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah menerapkan dan 

mewejahwantahkan undang - undang.  

3) Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai 

katalisator guna  menjadi “katup pengaman” bagi  hakim dalam 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat 

menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif,  manusiawi dan 

relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan 

terdakwa.  

 

Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka 

diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima 

semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (rechts-

Zekerheids) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya. 

Dengan tolok ukur demikian maka hakikatnya filsafat pemidanaan 

juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam 

suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP). Konkritnya, bagaimana  hakim sebagai 

pengendali  kebijakan aplikatif dalam hal  menjatuhkan putusan juga 

berorientasi kepada dimensi secara teoritik serta pula harus mengacu kepada 

nilai - nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak.  
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Lebih jauh anasir ini dikatakan Sue Titus Reid,155 sebagai berikut: 

Model keadilan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan. Model 

ini disebut pendekatan keadilan atau model Just desert (ganjalan 

setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu 

pencegahan  (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi 

menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut 

diterima oleh mereka mengingat kejahatan - kejahatan yang telah 

dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah 

pra kriminal itu melakukan tindakan - tindakan kejahatan lagi dan 

juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.  

 

c. Model Sanksi Pidana Bersifat Integratif: Pengembangan Teori 

Hukum Integratif  

 

Pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja di atas, bahwa pada dasarnya, 

yang dinamakan dengan  Teori Hukum Pembangunan (atau pembaharuan 

hukum) yang terinspirasi dari  law as a tool of social enginering  Roscue 

Pound.156 Kadang sering disalah artikan maxim tersebut, bahwa hukum 

adalah alat rekayasa sosial. Kemudian pada dasa warsa sekarang ini, Romli 

Atmasasmita membuat pengenalan Teori Hukum Integratif  pasca Teori 

Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebenarnya bukan hal yang 

baru dari apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita  ketika 

mengatakan hukum juga adalah seperangkat nilai.157 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, inti ajaran Teori Hukum 

Pembangunan antara lain, bahwa semua masyarakat yang sedang 

membangun selalu dicirikan oleh perubahan. Hukum berfungsi agar dapat 

menjamin, bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan 

                                                           
155  Sue Titus Reid, Criminal Justice,  Procedures and Issues, West Publishing Company, New 

York, 1987, hlm: 352. 
156   Lili Rasdjidi & Ib Wyasa,  Op cit, hlm: 124.  
157 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum 

Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing: Yogyakarta, 20012.  
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yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau 

keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Mochtar menolak perubahan 

yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum dalam masyarakat 

adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum, dan hukum 

sebagai norma sosial harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan 

dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 

hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya 

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa Teori Hukum Pembangunan 

bersandar pada sistem norma. 

Jika Teori Hukum Pembanguan mengurai hukum sebagai norma 

katanya harus juga mengaplikasikan masalah nilai. Karena nilai (hukum) 

yang dianut dari setiap komunitas pasti berbeda. Hal tersebut juga sudah 

dikemukakan oleh Mazhab sejarah hukum Karl Von Savigni ketika hukum 

diartikan sebagai perkembangan jiwa masyarakat (volkgeist). Dan kata 

“proses” yang dimaksud oleh Kusumaatmadja sebenarnya itulah “nilai” yang 

dimaksud juga mempengaruhi daya keberlakuan hukum itu. 

Kemudian setelah Teori Hukum Pembangunan, sekitar tahun 2000-

an, Satjipto Rahardjo,158 memunculkan Teori Hukum Progresif. Pokok-pokok 

pikiran Teori Hukum Progresif antara lain, hukum menolak tradisi analytical 

jurisprudence atau rechsdogmatiek. Hukum progresif ditujukan untuk 

                                                           
158   Satjipto Rhardjo,  Sisi – Sisi Lain Dri Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 

2003, hlm: xi.  
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melindungi rakyat menuju pada ideal hukum. Hukum progresif adalah 

hukum yang prorakyat dan hukum yang prokeadilan. 

Asumsi dasar hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk 

manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum 

tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan 

lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang 

ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan 

ke dalam sistem hukum. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus 

menjadi (law as a process, law in the making). Secara singkat dapat 

dikatakan, bahwa Teori Hukum Progresif bersandar pada sistem perilaku.159 

Bertolak dari pandangan Teori Hukum Pembangunan dan Teori 

Hukum Progresif tersebut, Romli Atmasasmita menyimpulkan, bahwa jika 

hukum menurut Mochtar merupakan sistem norma (system of norms); dan 

menurut Satjipto merupakan sistem perilaku (system of behavior), maka 

Romli Atmasasmita  melengkapi, bahwa hukum dapat diartikan dan 

seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (system of values).160 

Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat 

Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok 

dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad 

globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional 

masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (values) moral dan 

sosial.  

                                                           
159   Satjipto Rahardjo,  Hukum dan Perilaku, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2009.  
160   Romli Atmasasmita,  Teori Hukum Integratif, op cit: vii – 96.  
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Ketiga hakekat hukum dalam satu wadah pemikiran, oleh Romli 

Atmasasmita disebut tripartite character of the Indonesian legal theory of 

Social and Bureaucratic Engineering (SBE).161 Rekayasan birokrasi dan 

rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, 

dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa 

Indonesia. Itulah yang oleh Romli Atmasasmita dinamakan Teori Hukum 

Integratif. 

Jalinan SBE yang dilandaskan pada ketiga karakter sistem tersebut, 

merupakan modal dasar ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam 

memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara. Teori Hukum Integratif 

memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam 

kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan, bahwa hukum sebagai 

sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari 

kultur dan karakter masyarakatnya, letak geografis lingkungannya, serta 

pandangan hidup masyarakat. Keyakinan Teori Hukum Integratif adalah 

fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat 

solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan 

dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun di dalam lingkup 

perkembangan internasional 

Menurut Romli Atmasasmita, dari sudut kepentingan pembangunan 

hukum, Indonesia menghadapi tantangan global. Dalam konteks tantangan 

global tersebut, Teori Hukum Integratif dapat digunakan untuk menganalisis, 

                                                           
161   Ibid, hlm: 96.  
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mengantisipasi, dan merekomendasikan solusi hukum, yang tidak hanya 

mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, 

politik, dan keamanan nasional serta internasional 

Pada dasarnya model keadilan tersebut berkorelasi dengan teori 

pemidanaan  di mana dimensi ini juga mempunyai orientasi ruang lingkup 

filsafat pemidanaan yang bersifat integratif  dalam artian gabungan  ruang 

lingkup filsafat retributif, deteren  dan rehabilitasi.  

Konkritnya menurut Muladi,162 karena tujuannya bersifat integratif 

maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah :  Pencegahan umum dan 

khusus; Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat;  

Pengimbalan / pengimbangan. 

Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan 

titik berat, hal ini sifatnya kasuistis. Selanjutnya, terhadap aspek ini maka  

Muladi,163 lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa : 

Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan 

pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan 

pemidanaan  yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang 

integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan 

pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa 

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, 

keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang 

menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan 

pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan - kerusakan yang 

diakibatkan oleh tindak pidana. 

 

                                                           
162   Muladi  & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit PT. Alumni, 

Bandung, 1984, hlm: 4. 
163    Muladi  & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Ibid, hlm: 5 – 6.  
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Konsekuensi logis dengan diterapkannya filsafat pemidanaan yang 

bersifat integratif maka diharapkan   pidana yang dijatuhkan hakim 

pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat : 

1) Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim 

tetap menjungjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ; 

2) Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan 

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan 

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; dan 

3) Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik 

oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. 

 

Konsepsi dan aplikasi pemidanaan yang berorientasi kepada keadilan,  

pada dasarnya ada 2 (dua) teori  tentang keadilan yaitu keadilan distributif 

dan keadilan korektif / komutatif.  

1) Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada 

setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan 

bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan;  

 

2) Sedangkan keadilan korektif / komutatif adalah keadilan yang 

memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak 

mengingat jasa seseorang. Keadilan korektif / komutatif memegang 

peranan dalam hal  tukar menukar pada peraturan barang dan jasa, 

dalam mana sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang 

dipertukarkan. Sehingga keadilan korektif / komutatif lebih 

menguasai hubungan antara perseorangan, sedangkan keadilan 

distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat 

khususnya negara dengan perseorangan.  

 

F. Geny  juga berpendapat bahwa tujuan hukum ialah keadilan, dan 

sebagai unsur dari pengertian keadilan adalah kemasyarakatan dan 

kepentingan daya guna.  Aspek ini juga ditegaskan oleh  D.H.M. 
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Meuwissen164  memang tujuan dari hukum untuk sebagian terletak dalam 

merealisasikan keadilan.  

Donald Black, mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial 

pemerintah, sedangkan  Lon Fuller hukum merupakan upaya menjadikan 

perilaku manusia tunduk kepada penyelenggara aturan. Akan tetapi walaupun 

hukum dipreposisikan demikian, ternyata keadilan menurut masyarakat 

tidaklah homogeen. Artinya, ukuran dan dimensi tentang keadilan bersifat 

situasional, kontekstual dan kasuistis.  

Maka dengan demikian, tujuan hukum yang mengacu kepada 

keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum. Tegasnya, konteks 

keadilan menurut hukum yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan 

oleh pembentuk undang - undang.165 

 Dengan titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada 

filsafat pemidanaan yang bersifat integratif maka  dikaji dari perspektif teori 

pemidanaan maka penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya 

sifat pembalasan  (retributif),  pencegahan terhadap pelaku lainnya  

(detterence)  dan  adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat 

yang berguna nantinya (rehabilitasi). 

Pada hakikatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci 

maka filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa 

dimensi.  

                                                           
164   D.H.M. Meuwissen, Teori Hukum, Majalah Pro Justitia, Tahun XII, Nomor: 2, April, 1994, 

hlm: 14. 
165    S. Tasrif,  Bunga Rampai Filsafat Hukum,  CV. Abardin : Jakarta, 1987, hlm : 98. 
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1) Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif  

diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat 

dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, 

masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para 

pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh 

hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para 

pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan 

yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkritnya, 

penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik 

antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan 

demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan 

kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam 

hukum pidana modern yaitu asas legalitas (yang merupakan asas 

kemasyarakatan) dan asas culpabilitas atau asas kesalahan yang 

merupakan asas kemanusiaan / individual; 

2) Secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun 

eksplisit maka filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada  

putusan hakim tidak semata - mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya 

mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata - mata 

karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai - 

nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.  

 

Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat 

yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi 

pada moral justice, sosial justice dan legal justice. 

  

3) Diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek 

moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah 

proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada 

masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. 

 

Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan 

sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan 

diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian 

memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi.  
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4) Vonis hakim  juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan 

yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu 

kepada daad - dader strafrecht yaitu model keseimbangan 

kepentingan di mana memperhatikan pelbagai kepentingan yang  

meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan 

pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. 

  

Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan  monodualistik  antara 

perlindungan masyarakat yang mengacu pada asas legalitas dan perlindungan 

individu yang bertitik tolak pada asas culpabilitas. Pada pokoknya terhadap 

perlindungan masyarakat, maka termaktub adanya ide individualisasi pidana 

yang memiliki beberapa karakteristik berupa, sebagai berikut;   

a) Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas 

personal);  

b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas 

culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’)  

c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, 

ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam 

memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan 

harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) 

dalam pelaksanaannya. 

 

d. Teori Keadilan Sebagai Pedoman Pemidanaan  

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai 

karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut 

adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.166 Sekalipun ketiga-

tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka 

terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara 

ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang 

                                                           
166   Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni : Bandung,  1986, hlm: 21. 
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berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk 

saling bertentangan 

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian 

hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser 

nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian 

itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi 

rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai 

kepastian hukum.  

Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai 

kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum 

maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah 

kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.  

Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan 

saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, 

karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun 

nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum 

tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.167 Dengan 

demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu 

atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, 

seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.  

Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri 

terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. 

                                                           
167   Ibid. 
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Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, 

karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat 

mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah 

sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut 

kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena 

waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum 

ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat 

memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu 6 (enam) bulan 

kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan 

kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai 

keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa 

yang harus mengosongkan rumah tersebut. 

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu 

dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai 

tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian 

itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana 

dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, 

maka ia akan menggeser nilai keadilan.  

Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai 

tuntutannya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan 

perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada 
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peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang 

formil.  

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya 

sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala 

kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-

undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada 

ataupun  tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim 

untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan 

fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat 

membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama 

sekali. 

 

e. Fungsi Hukum Pidana  

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan 

masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang 

berbeda - beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang 

lainnya (Konflik sosial), yang dapat menimbulkan kerugian atau 

mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan 

mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan - aturan yang membatasi 

perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. 
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Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal 

dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:168 

1) Aliran klasik 

 

Menurut aliran klasik (de klassieke school / de klassieke richting) 

tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan 

penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang 

menulis tentang Dei delitte edelle pene (1764), bahwa menurutnya hukum 

pidana harus diatur dengan undang - undang yang harus tertulis.  

Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana 

yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja 

absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang - wenang 

dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk 

tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang 

diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak 

baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di 

Perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh 

membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya 

itu terdapat mati di rumah ayahnya.  

Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim 

tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya 

dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak 

bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan 

                                                           
168  Bambang Poernomo,  Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1994, hlm: 24 – 

28.  
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pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara 

Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati 

dengan bunuh diri.  

Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya 

pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut 

menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh 

hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu 

adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum 

perseorangan. 

 Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu pera-turan 

tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang 

terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan 

demikian diharapkan akan terjamin hak - hak manusia dan kepentingan 

hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi 

rakyat, akan melahirkan kepas-tian hukum serta dapat menghindarkan 

masyarakat dari kese-wenang-wenangan.  

Pengikut - pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum 

pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.  Setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-

undang hukum pidana dila-rang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan 

pidana. Menu-rut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memper-

hatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab 

yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang 
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bermanfaat, baik bagi orang yang me-lakukan kejahatan maupun bagi 

masyarakat sendiri (politik kriminil).  

 

2) Aliran Modern 

 

Aliran modern (de moderne school / de moderne richting) menga-

jarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masya-rakat 

terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkem-bangan hukum 

pidana harus memperhatikan kejahatan serta kea-daan penjahat. 169 

 Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku 

orang perseorangan dan atau masyarakat ada-lah salah satu ilmu yang 

memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana.  

Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science 

menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum 

pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar ter-lindungi kepentingan 

hukum masyarakat.  Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang 

dikemukakan tentang fungsi / tujuan hukum pidana: 

Menurut Sudarto170 fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai 

berikut:  

a) Fungsi yang umum 

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena 

itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada 

                                                           
169 E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Alumni AHM- PTHM : Jakarta, 1982, hlm : 15 - 16. 
170 Sudarto,  Hukum Pidana & Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan 

Hukum Pidana, Sinar Baru : Bandung, 1983, hlm : 4 – 6.  
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umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat; 

b) Fungsi yang khusus 

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi 

kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-

kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang 

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat 

pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu 

tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan 

sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, 

yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, 

kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap 

larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) 

kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa 

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi 

perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat 

social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,  artinya hukum 

pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha 

lain kurang memadai. 
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Adami Chazawi171 menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum 

publik hukum pidana berfungsi, sebagai berikut;  

a) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan -

perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan 

hukum tersebut.  

 

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu: 

Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya 

kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum 

atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan 

hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum 

terhadap rasa susila, dan lain sebagainya; Kepentingan hukum 

masyarakat (sociale of maatschappe-lijke belangen), misalnya 

kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, 

ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya; 

Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), misalnya ke-pentingan 

hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan 

hukum terhadap negara - negara sahabat, kepentingan hukum 

terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.  

 

b) Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka negara 

menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 

hukum.  

 

 Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, 

dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak 

                                                           
171  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 

2002, hlm: 2. 
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menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum 

pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya 

dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemerik-saan sampai 

kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang 

sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan 

pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan 

hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan 

diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum 

acara pidana, agar negara dapat men-jalankan fungsi menegakkan dan 

melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana 

dengan sebaik-baiknya.  

 

c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 

negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan 

hukum.   

 

Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan 

melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi 

bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewe-nang-wenang 

jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan 

hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan. 

Menurut Jan Remmelink172 hukum pidana (seharusnya) ditujukan 

untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia 

                                                           
172  Jan Rammelink,  Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2005, hlm: 16.  
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satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepen-tingan mereka 

dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma - norma.  

Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung 

pada paksaan. Jika norma - norma tidak diataati, akan muncul sanksi, 

kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan 

kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang 

lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi 

penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar 

norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa 

penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana 

kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dike-nakan kepada pelanggar. 

Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan 

merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan 

ataupun fungsi sosial.  

Van Bemmelen173 berpendapat bahwa;  

Hukum pidana itu membentuk norma - norma dan pengertian - 

pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai 

tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Pada intinya, bahwa 

hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena 

seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan 

norma - norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, 

hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam 

hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan 

sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai 

fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama 

semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, 

                                                           
173   J. M. Van Bemmelen,  Van Zedelijke Verbetering Tot Rechlassering, Dalam: Jan Rammelink,  

Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

Indonesia, Ibid.  
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kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan 

sengaja menimbulkan penderitaan.  

 

Hukum pidana itu merupakan ultimum remidium (obat terakhir). 

Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah 

tidak cukup untuk menegakkan norma - norma yang diakui oleh hukum, 

barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman 

Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa;  

Ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu ultimum remidium. 

Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti 

bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus 

mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus 

menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada 

penyakit. 

 

 

f. Tujuan Pemidanaan 

Tentang tujuan pemidanaan secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) yakni:174 

1) Teori Absolut 

  

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan 

dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan 

untuk memuaskan tuntutan keadilan. 

 

2) Teori Relatif (tujuan) 

  

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
174  P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru : Bandung, 1984, hlm: 

1 -2. 



141 

 

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang 

tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 

absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang 

sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan 

kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke 

masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama 

pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan 

preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan 

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan 

menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan 

kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka 

panjang 

 

3) Teori Gabungan 

  

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena 

menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan 

retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 

pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat 

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 

Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan 

kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 

terpidana di kemudian hari. 

 

 

g. Teori Sanksi Pidana Perpajakan   

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak 

yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan - undangan perpajakan yang berlaku. Bentuknya berupa 

hukuman yang dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU – KUP) disebutkan bahwa 

ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

1) Sanksi administrasi terbagi tiga yaitu;  

 

a) Sanksi administrasi dalam bentuk denda yang harus dibayar oleh 

wajib pajak (WP). Besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah 

tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau angka perkalian dari 

jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan 

ditambah dengan sanksi pidana;  
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b) Sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dikenakan atas 

pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. 

Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu 

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban 

sampai dengan saat diterima pembayaran;  

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi 

yang paling ditakuti oleh wajib pajak, karena jumlah pajak yang 

harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan 

pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari 

jumlah pajak yang kurang bayar. 

 

2) Sanksi pidana, terdiri dari 2 (dua), sebagai berikut;  

 

a. Pidana kurungan. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana 

yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman 

kurungan ialah satu tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan. 

Kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, tidak ada pembagian 

atas kelas kelas dan hukuman denda dapat menggantikan pidana 

kurungan. Dalam kasus tertentu diizinkan menjalani hukuman 

kurungan di rumah sendiri (tahanan rumah) dengan pengawasan 

pihak berwajib;  

 

b. Pidana penjara. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana 

yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum untuk pidana 

penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan 

penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani 

di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, 

dibagi atas kelas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan 

dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan 

hukuman denda tidak dapat menggantikan pidana penjara. 

 

Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara, 

yang dapat berupa;  

1) Terhukum menjalani hukuman di rumah sendiri, dengan kewajiban 

melapor kepada yang berwajib. 

2) Hukuman kurungan maksimal 1 tahun;  

3) Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan;  

4) Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, bisa 

melakukan aktivitas lain, misalnya ada alat hiburan, mendengarkan 

musik, baca buku;  

5) Tidak ada pembagian kelas antara pidana yang pernah dilakukan;  

6) Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda;  

7) Pidana Penjara  
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8) Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di 

gedung atau di pulai terpencil;  

9) Hukuman batas maksimal seumur hidup atau dihukum mati;  

10) Pekerjaan di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dan berat;  

11) Aktivitasnya sangat terbatas dan diawasi lebih ketat, tidak bisa 

sewaktu - waktu dikunjungi keluarga, tidak ada hiburan, setiap saat 

diawasi termasuk hantaran makanan / minuman;  

12) Ada pembagian kelas atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dari 

kelas berat sampai kelas ringan, ada remisi bagi terhukum yang 

berlakuan baik. 

13) Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda. 

 

Dalam Undang - Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dapat berupa 

denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat 

dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga.  

Tabel 1 

Sanksi Pidana Dalam UU KUP 

 

No. Pasal Masalah Sanksi 

1. 38 Ayat (1) a. tidak menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT); 

atau 

b.  menyampaikan 

SPT, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang 

isinya tidak benar, 

pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan 

atau denda paling tinggi 

2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau 

kurang dibayar.  

2. 39 Ayat (1)  

- tidak mendaftarkan diri, atau 

menyalahgunakan, atau 

menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP); atau 

- tidak menyampaikan SPT; atau 

menyampaikan SPT dan atau 

keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap; atau 

- menolak untuk dilakukan 

pemeriksaan; atau 

- memperlihatkan pembukuan, 

pencatatan, atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan 

seolah-olah benar; atau 

- tidak menyelenggarakan 

pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling tinggi 

4 (empat) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 
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pembukuan atau pencatatan, tidak 

memperlihatkan atau tidak 

meminjamkan buku, catatan, atau 

dokumen lainnya; atau  

- tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipotong atau dipungut,  

 

3. 39 Ayat (2) Seseorang melakukan lagi tindak 

pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, 

terhitung sejak selesainya 

menjalani pidana penjara yang 

dijatuhkan 

pidana 2 (dua) kali lipat 

dari ancaman pidana 

yang diatur sebagaimana 

butir b. 

 

4. 39 Ayat (3) Setiap orang yang melakukan 

percobaan untuk melakukan 

tindak pidana menyalahgunakan 

atau menggunakan tanpa hak 

NPWP atau Pengukuhan PKP, 

atau menyampaikan SPT dan atau 

keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap dalam 

rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan denda 

paling tinggi 4 (empat) 

kali jumlah restitusi yang 

dimohon dan atau 

kompensasi yang 

dilakukan oleh Wajib 

Pajak. 

 

5. 39A a. menerbitkan dan/atau 

menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, dan/atau bukti 

setoran pajak yang tidak 

berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya ; atau 

b. menerbitkan faktur pajak tetapi 

belum dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak 

Penjara paling singkat 2 

tahun paling lama 6 

tahun, dan denda paling 

sedikit 2 kali dan paling 

lama 6 kali 

 

C. Teori Penegakan Hukum Pidana Perpajakan 

1. Teori Hukum Sebagai Sebuah Sistem 

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan 

peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi 

struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya hukum 

(legal structure). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum 
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itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal 

substance) dan budaya hukum (legal culture).175  

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif 

serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, 

Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun 

undang - undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan 

maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan 

pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya 

hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu 

diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem 

hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di 

keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (without legal 

culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living 

fish swimming in its sea).176 Setiap masyarakat, negara dan komunitas 

mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. 

Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan 

pemikiran yang sama.  

Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, 

penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, 

yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu 

                                                           
175  Lawrence Friedman, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6. 
176  Ibid, hlm: 7. 
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sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem 

hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum 

dalam masyarakat. 

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental 

social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong 

perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.177 Di sisi 

lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh 

yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan 

umum perbuatan melawan hukum.178 Tidak ada cara lain untuk memahami 

sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan 

keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena 

diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya 

atau dalam sistem hukum. 

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, 

karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga 

tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu 

ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan 

KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada 

kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai 

tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap 

pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan 

                                                           
177  Donald Black, “Behavior of Law”, (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 

1976), hlm: 2. 
178  Lawrence Friedman, Op.cit, hal. 3. 
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(check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur 

Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. 

Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas 

segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa. 

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi 

oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti 

perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan 

masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan 

dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan 

alasan pembentukan undang-undang. 

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar 

dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas 

akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-

undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang 

cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta 

mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku 

pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang 

menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. 

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian 

dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam 

hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat 

dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung 

penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau 
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tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-

peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum 

yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga 

timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada 

ketidakpastian hukum.  

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena 

hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya 

lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau 

kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi 

seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu 

atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. 

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum 

diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat 

dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam 

perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan 

masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan 

kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan 

kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan 

tanpa memperhatikan kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku. 

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma 

hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan 

cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya 

di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih 
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jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal 

culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta 

pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Dewasa ini, antara masalah penegakan hukum (law enforcement) dan 

masalah pembaharuan / pembangunan hukum (law reform and development) 

sering dipisahkan, padahal penegakan hukum pidana merupakan suatu bagian 

(subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum 

nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem atau 

kebijakan pembangunanan nasional. Dikatakan demikian karena pada 

hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti 

penegakan in abstracto maupun in concreto merupakan bagian dari 

keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan 

bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional. 179 

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber dari 

Wetboek van Strafrecht (WvS) atau KUHP Belanda, dalam penegakan 

hukum seharusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti pada 

zaman Belanda, dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus 

berada dalam konteks ke-Indonesia-an dan bahkan dalam konteks 

pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Inilah baru dapat 

dikatakan penegakan hukum Indonesia.  

                                                           
179  Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung,  2010, 

hlm : 316-317 
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Salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional (Maret 2008) 

menyatakan: 180   

“Penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak 

boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu 

ditetapkan / berlaku”.  

 

Sedangkan Sudarto menegaskan, terkait dengan penegakan hukum 

bahwa: 181 

“Kalau hukum pidana suatu bangsa merupakan indikasi dari 

peradaban bangsa itu. Maka penegakan hukum pidana seyogiyanya 

tidak semata-mata didasarkan pada legalitas formal tetapi harus 

melihat hukum yang hidup di dalam masyarakat”.  

 

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima 

dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. 

Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam 

penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil 

dan makmur.182 

Sedangkan H.L.A. Hart,183 juga melihat hukum merupakan suatu 

sistem yang memuat sekumpulan peraturan, di mana satu peraturan dengan 

peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur 

yang kompleks. Hierarki dan struktur tersebut sangat berperan dalam 

penegakan hukum di negara yang menganut paham demokrasi. 

                                                           
180  Ibid, hlm : 318 
181  Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan 

Pendidikan Hukum, Alumni: Bandung,  1981, hlm: 47.  
182  Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, 

Liberty: Yogyakarta, 2009,  hlm: 1-4.   
183  Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama: Bandung,  2007, hlm: 

5-7.  
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Indonesia sebagai negara demokrasi yang mana demokrasi itu sendiri 

mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kebanyakan negara yang 

mempraktikkannya. Di aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak 

pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik.184  

Terkait dengan hal ini, David Beetham menegaskan bahwa demokrasi 

terdiri dari beragam hak individu, hak bicara, hak berserikat, hak 

perlindungan dan lain-lainnya, tetapi titik sentralnya adalah proses 

pembuatan keputusan bersama, yang dapat memberikan pra kondisi dan 

batasan-batasan bagi tingkah laku dan pilihan individu.185 

Politik demokrasi seperti hal politik lainnya, menegaskan bahwa kita 

sebenarnya adalah mahluk sosial yang hidup secara bebas, dan oleh sebab itu 

memerlukan aturan umum serta kebijakan-kebijakan yang memenuhi rasa 

keadilan. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat 

harus berlaku secara meluas,186 sebagai konkritisasi dari tanggung jawab 

pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial gelandangan dan 

pengemis, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat serta penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai 

Hak Asasi Manusia. 

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai 

substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang 

                                                           
184  Faisal Akbar Nasution, Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, 

Sofmedia: Jakarta, 2009, hlm. 32-36.   
185  Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita,  RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm: 10-15.   
186  Ibid, hlm : 5-7.  
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sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan merupakan 

nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian 

dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan 

masyarakat lain di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai 

yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata 

lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang 

mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil 

(harus mempunyai value).187 

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan 

melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan 

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta 

kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. 

Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada 

seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan 

tertentu dan sebagainya.188 

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-

akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan penyalahgunaan 

kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul 

dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya 

tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana 

penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, 

melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai 

                                                           
187  Romli Atmasasmita,  Op cit, hlm: 67-68 
188  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bina Cipta : Bandung, 

1998,  Hlm: 7 
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(keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan 

pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.  

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam 

penerapan hukum di lapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan 

gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma 

menjadi sebuah aturan di dalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan 

pelanggaran pidana, tetapi Negara menjamin kesehjahteraan bagi masyarakat 

miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak 

ketidakharmonisan hukum dalam penegakkanya. 

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-

kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.189  

Namun yang terjadi pada saat ini adalah ketika kita mengamati, 

melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di Negara ini berada pada 

konfisi yang tidak menggembirakan dan masyarakat mempertanyakan kinerja 

aparat penegak hukum. 

Dalam pandangan Saldi Isra, penegakan hukum di Negeri ini sedang 

terancam memasuki kondisi darurat alias zona merah. Langkah menuju zona 

                                                           
189  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,( Cet. Ke-10), 

PT Raja Grafindo Persada : Jakarta,  2011, hlm : 5-7.  
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merah tersebut dapat dilacak dari performance penegakan hukum yang 

semakin bergerak menuju titik nol. Sepanjang semester pertama tahun ini 

misalnya sejumlah peristiwa cukup memberi gambaran betapa tidak banyak 

kemajuan yang dapat diraih dalam penegakan hukum. Pengalaman yang 

terjadi dalam beberapa waktu cukup untuk membuktikan bahwa penegakan 

hukum sedang menuju zona merah.190 

Contohnya dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia 

peradilan, pelanggaran hukum dalam penelitian APBN dan APBD di 

kalangan birokrasi. Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan 

hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-

lembaran lama seperti kasus pengambilan tiga buah kakao oleh Minah, kasus 

pencurian dua buah semangka di Kediri, kasus pengambilan dua buah kapas 

di Jawa Timur dan kasus Prita Mulyasari, serta masih banyak kasus-kasus 

lainnya.191 

Pengadilan yang merupakan represntasi utama wajah penegakan 

hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum 

melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial 

melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam 

mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga 

hukum. 

                                                           
190  Saldi Isra dalam http: // www. saldiisra. web.id / index. php? option=com_content & view= 

article & id= 434:zona-merah-penegakan-hukum&catid=3:seputarindonesia&Itemid=2, yang 

diakses Tanggal  10  Agustus 2015.  
191  Muhammad Taufiq,  Keadilan Substansial Memangakas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka 

Pelajar: Yogyakarta, 20014, hlm: 5-7.  

http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=434:zona-merah-penegakan-hukum&catid=3:seputarindonesia&Itemid=2
http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=434:zona-merah-penegakan-hukum&catid=3:seputarindonesia&Itemid=2
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Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat 

terhadap lembaga-lembaga gyjyn telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap 

saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang 

berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat 

masyarakat terhadap wibawa hukum. 192 

 

3. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan 

maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan 

melalui beberapa tahap, yaitu :  

a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh 

badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.  

b. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap 

pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan 

yudikatif.  

c. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara 

konkret oleh aparat  penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap 

kebijakan eksekutif atau administratif. 193 

 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh  Satjipto Rahardjo bahwa 

penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-

                                                           
192  Zudan Arif Fakrulloh,  Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, dalam 

Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22-23 
193 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegero, Semarang, hlm. 13-14.  
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keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat 

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.194  

Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya 

pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru 

menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur 

masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh 

pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.195 

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono 

Soekanto mengatakan : 

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), 

memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) 

kedamaian pergaulan hidup.196 

 

Dikemukakan oleh Sudarto bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk 

mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa 

yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan 

demikian menarik garis  antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan 

hukum. Hukum  dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai 

dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. 

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak 

perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan 

                                                           
194  Satjipto   Rahardjo, Tanpa  Tahun. Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  

Sinar Baru, Bandung, hlm. 24. 
195   Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181. 
196   Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.  
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hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru 

perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang 

sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan 

hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie).  Perhatian yang 

penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. 197 

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat 

secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan 

hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum 

pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan 

hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat 

perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang 

mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. 198 

Kalau dilihat secara fungsionil, maka sistem penegakan hukum itu 

merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan 

oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang 

dimaksud dengan  “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, 

setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian, dan 

Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, 

maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, 

hakim, instansi pemerintah (bestuur), aparat eksekusi pidana. Bukankah 

mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan 

mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya ? Penegakan 

                                                           
197   Sudarto, 1986. Op. cit. hlm. 111. 
198   Sudarto, 1986. Loc. cit. 
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hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan 

peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang 

lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang 

dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, 

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, 

Undang-undang tentang Kejaksaan. 199 

Hukum pidana menurut Moeljatno, yaitu sebagai bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk : 

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan; 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. 200 

 

Menurut Sudarto yang menyitir pendapat Mezger, hukum pidana 

dapat didefinisikan sebagai: ”Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana”. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal,   

yaitu : 

a. Perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu 

                                                           
199   Ibid., hlm. 112. 
200   Moeljatno, 1987.Op. cit., hlm. 1. 
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Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan  yang  memenuhi  

syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, 

yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam 

itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat 

“perbuatan jahat” (Verbrechen atau crime). Oleh karena dalam 

“perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka 

persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah 

perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. 

 

 

b. Pidana  

Yang dimaksudkan  dengan  pidana ialah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang   

memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, 

pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” di 

dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah   

(adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis 

pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan 

sebagainya.201 

 

Di samping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi 

hukum pidana oleh beberapa penulis seperti di bawah ini. 

a. Menurut  pendapat  Simons, Hukum Pidana adalah : 

1) Keseluruhan larangan  atau  perintah  yang oleh negara diancam 

dengan   nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati; 

2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 

penjatuhan pidana, dan 

3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan 

dan penerapan pidana. 

 

b. Menurut  pendapat Van Hamel, Hukum Pidana adalah; Keseluruhan 

dasar  dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk 

menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan 

                                                           
201  Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana Jilid IA – IB. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto. 

hlm. 5 
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dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan 

kepada yang melanggar larangan tersebut). 202 

Hukum pidana meteriel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan 

merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang 

memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan 

mengenai pidana KUHP memuat aturan-aturan hukum pidana meteriel. 

Hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-

alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. 

Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana. H.I.R. memuat 

aturan-aturan hukum pidana formil.203 

  

                                                           
202   Sudarto, 1990/1991.  Loc. Cit. 
203  Ibid., hlm. 6. 
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BAB III 

 

 

KONSEP PENGEMBANGAN TINDAK PIDANA DAN PENERAPAN 

SANKSI TERHADAP KEJAHATAN PERPAJAKAN DI INDONESIA  

 

 

A. Eksistensi Perpajakan dan Hukum Pajak di Indonesia  

1. Eksistensi Pajak di Indonesia  

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, 

dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, 

negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau 

pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara 

sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua 

non (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara 

yang sudah maju.  

Pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “Benefit Approach” 

atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar yang 

membenarkan negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan 

dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Pendekatan 

manfaat (benefit approach) ini mendasarkan pada negara menciptakan 

manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam 

negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara 

yang dapat dipaksakan. 

Ke depan, pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan yang 

lebih berat dalam usahanya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. 

Terkait dengan hal tersebut, dalam era pemerintahan saat ini, Presiden 
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Republik Indonesia telah mencanangkan visi pembangunan bangsa yang 

dijabarkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal 

dengan istilah Nawa Cita. Keberhasilan usaha pembangunan tersebut harus 

didukung dengan ketersediaan sumber dana yang cukup dan 

berkesinambungan. 

Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) telah 

menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional. Dari tahun ke 

tahun, pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2003 persentase pendapatan 

perpajakan terhadap total pendapatan negara sebesar 59 persen (pendapatan 

perpajakan sebesar Rp328 triliun dan total pendapatan negara Rp706 triliun), 

untuk tahun 2013 persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 64 persen (pendapatan perpajakan sebesar Rp921 triliun dan total 

pendapatan negara Rp1.438 triliun). 203 

Sedangkan bila dilihat dari proyeksi pendapatan negara untuk jangka 

menengah (2016-2018), pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan 

terus mengalami akselerasi hingga rata-rata tumbuh di atas 7 persen. Dengan 

pertumbuhan yang tinggi dan didukung kebijakan yang dirancang dalam 

optimasi pendapatan negara, maka pendapatan negara diproyeksikan akan 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp2.000,7 triliun pada 

tahun 2016 menjadi Rp2.489,2 triliun pada tahun 2018.  Pendapatan 

perpajakan semakin menjadi primadona sebagai sumber utama pendapatan 

                                                           
203 diolah dari situs Badan Pusat Statistik. 
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negara yang diproyeksikan akan mencapai 86,1 persen dari total pendapatan 

negara pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 14,5 persen per tahun. 

Selain itu, target pencapaian tax ratio Indonesia dalam jangka menengah 

diharapkan mencapai 15,6 persen pada tahun 2018.204 

 

 

Optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan sebagaimana 

tersebut di atas bukan hanya dilakukan dengan sekedar meningkatkan tarif 

pajak baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, 

maupun Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat berakibat pada terganggunya 

perkembangan iklim investasi dan dunia usaha, namun juga bagaimana 

meningkatkan peran serta masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya secara patuh. Mengingat sistem perpajakan yang 

diterapkan di Indonesia adalah self assessment yaitu memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat pembayar pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara 

                                                           
204 Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN-P Tahun 2015, hlm.3-13. 

GRAFIK 1.1 

 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Grafik 1 
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mandiri, maka kepatuhan masyarakat pembayar pajak dan pengawasan 

menjadi isu sentral yang harus diatur dalam undang-undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Penerapan self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia 

dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan untuk mengikuti 

perkembangan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Dalam 

perkembangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami 

empat kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009. 

TABEL 1.1 

Proyeksi tax ratio 2016-2018 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Menurut Rochmat Soemitro, tingkat kesadaran pajak masyarakat 

pembayar pajak Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga agar sistem 

self assessment dapat terlaksana dengan baik diperlukan campur tangan 

pemerintah secara intensif.205 

                                                           
205Soemitro, R, Asas dan Dasar Perpajakan I1. Bandung:  

PT.  Eresco Bandung, 1900,  hlm.12-13. 

TABEL 2 



165 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, prasyarat utama untuk menjamin 

pelaksanaan self assessment oleh masyarakat pembayar pajak yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

adalah: 

a. Tercipta sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan 

bagi masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya; 

b. Tersedia data dan/atau informasi yang lengkap terkait dengan aktivitas 

ekonomi dan keuangan masyarakat pembayar pajak pada otoritas 

perpajakan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan self 

assessment; dan 

c. Tercipta sistem penegakan hukum baik secara administrasi maupun 

pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

 

Namun demikian sampai dengan saat ini, sistem administrasi 

perpajakan nasional belum mampu mewujudkan prasyarat utama tersebut, 

sehingga otoritas perpajakan belum dapat menggali seluruh potensi 

perpajakan di Indonesia.  

Dari aspek peraturan perpajakan, perlu dilakukan perubahan substansi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) agar dapat 

menjadi pondasi yang kuat bagi terciptanya suatu sistem administrasi 

perpajakan nasional yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkepastian 

hukum, sehingga sistem self assessment dapat terlaksana dengan baik. 

Secara regional, negara-negara ASEAN menyambut diberlakukannya 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 dimana setiap pelaku 

ekonomi maupun negara dituntut untuk meningkatkan daya saing agar tidak 
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kalah bersaing dengan pesaing usaha dari negara lain. Terkait dengan hal 

tersebut, sistem perpajakan yang efektif dan efisien adalah salah satu faktor 

penting untuk menggerakkan perekonomian nasional serta meningkatkan 

daya saing nasional. 

Meningkatnya volume aktifitas usaha antarnegara membawa dampak 

yang besar terhadap potensi penerimaan pajak nasional serta menimbulkan 

potensi persinggungan kepentingan dengan otoritas perpajakan negara lain 

juga menjadi salah satu faktor untuk mendorong dilakukannya penguatan 

terhadap Undang-Undang KUP agar dapat menampung pengaturan terhadap 

aspek perpajakan internasional. 

Sementara itu, di Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional 

selama Tahun 2014 hanya mencapai 5,1 persen lebih rendah dari target 

pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam APBNP Tahun 2014 yaitu sebesar 

5,5 persen. Kondisi ini menuntut dilakukannya suatu upaya terobosan untuk 

mempercepat laju perekonomian nasional.  

Dalam hal ini, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien 

akan menjamin ketersediaan sumber pendanaan bagi belanja pemerintah 

yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional, diantaranya dalam 

bentuk belanja operasional pemerintah, penyediaan skema kredit bagi pelaku 

usaha yang membutuhkan, pemberian subsidi yang menunjang proses 

produksi maupun dalam pembangunan infrastruktur penunjang 

perekonomian seperti jalan raya, jembatan, serta pelabuhan. 
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Sistem administrasi perpajakan yang ada sekarang dirasakan kurang 

mengikuti kemajuan teknologi informasi yang telah mengalami perubahan 

yang sangat signifikan. Menurut lembaga riset MarkPlus Insight, pada tahun 

2013, jumlah pengguna internet dunia mencapai 2,7 milyar atau sekitar 39% 

dari populasi dunia. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di 

dunia dengan  angka mencapai 74,57 juta. Dengan jumlah penduduk sekitar 

250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total 

populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce 

yang potensial.206 

Perkembangan pesat teknologi informasi merupakan tantangan 

sekaligus peluang yang harus dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia 

melalui kebijakan perpajakan. Undang-undang perpajakan harus mampu 

menjadikan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pengelolaan 

administrasi perpajakan dan pemberian layanan kepada masyarakat 

pembayar pajak.  

Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem 

administrasi dan layanan perpajakan akan mempermudah otoritas perpajakan 

dan masyarakat pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 

kewajiban perpajakan. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi 

sebagai sarana utama dalam bisnis dan ekonomi atau sering disebut e-

commerce, harus ditangkap sebagai peluang oleh pemerintah untuk 

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. 

                                                           
206 Diakses dari http://www.markplusinsight.com/product/research_report/detail/44/ indonesia-

netizen-report-2013 pada hari Selasa, 03 Oktober 2017,  2015 Pk. 16.23. 

file:///C:/Users/BPHNPusren/AppData/Downloads/dari%20http:/www.markplusinsight.com/product/research_report/detail/44/%20indonesia-netizen-report-2013
file:///C:/Users/BPHNPusren/AppData/Downloads/dari%20http:/www.markplusinsight.com/product/research_report/detail/44/%20indonesia-netizen-report-2013
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Penerapan self assessment system harus diikuti dengan pengawasan 

yang memadai melalui ketersediaan data dan/atau informasi yang cukup. 

Kondisi saat ini, data dan/atau informasi mengenai aktivitas keuangan dan 

ekonomi masyarakat pembayar pajak yang dibutuhkan sebagai media 

pengawasan masih belum tersedia lengkap sebagai akibat kurang kuatnya 

landasan hukum untuk mengakses data dan/atau informasi oleh otoritas 

perpajakan terhadap pihak yang memiliki data dan/atau informasi tersebut. 

Hal ini berakibat pada kurang kuatnya tingkat pengawasan otoritas 

perpajakan terhadap masyarakat pembayar pajak. 

Dari aspek sosial kemasyarakatan, perkembangan iklim demokrasi di 

Indonesia telah meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam 

setiap aspek pembangunan nasional. Hal ini diiringi dengan peningkatan 

tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas dan transparansi pelayanan 

publik.  

Dari aspek penegakan hukum, dengan meningkatnya tingkat 

kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, semakin kuat pula tuntutan 

terciptanya sistem penegakan hukum di bidang perpajakan yang lebih 

transparan dan didukung oleh produk peraturan perundang-undangan yang 

lebih jelas, tegas, berkeadilan, dan berkepastian hukum. 

Dari aspek substansi pengaturan, ketentuan mengenai tindak pidana 

pajak terutama terkait dengan delik serta sanksi pidana di bidang perpajakan 

belum mencerminkan konsep dasar pemidanaan di bidang perpajakan. 

Berbeda dengan pidana umum, tujuan pemidanaan di bidang perpajakan 
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menitikberatkan pada pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan 

melalui pemulihan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan. Hal ini 

tercermin dari adanya prosedur penghentian tindakan penegakan hukum 

secara pidana pada tiap tahapan penegakan hukum dan menempatkan 

pengenaan sanksi pidana berupa pemenjaraan sebagai alternatif terakhir. 

Ditinjau dari besaran sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-

Undang KUP yang berlaku saat ini, besaran sanksi pidana belum pernah 

disesuaikan sejak disahkannya Undang-Undang KUP pertama kali pada 

tahun 1984. Namun apabila dibandingkan antara keadaan ekonomi keuangan 

saat ini dan fakta bahwa semakin lama tindak pidana pajak makin 

menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian bangsa, maka besaran 

sanksi pidana yang ada saat ini dirasakan sudah tidak lagi mencerminkan rasa 

keadilan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku sehingga sudah 

selayaknya dilakukan penyesuaian. 

Belum diaturnya pemidanaan korporasi menyebabkan sebagian besar 

tindak pidana pajak yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban kepada badan hukum atau perusahaan karena terkendala 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP yang hanya dapat menjerat 

perorangan sebagai pelaku tindak pidana pajak.  

Contoh kasus, dalam perkara dengan nomor 2239.K/PID.SUS/2012 

tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan 

adanya unsur tindak pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana 

secara korporasi. Walaupun ketentuan tindak pidana korporasi belum diatur 
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secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang KUP tetapi Majelis Hakim 

memutuskan menggunakan doktrin corporate liability  (pertanggungjawaban 

kolektif) atau ficarious liability (perusahaan bertanggung jawab atas 

perbuatan pidana karyawannya).207 

 

2. Hukum Pajak Sebagai Hukum Publik 

Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sekarang  adalah  civil  

law atau  sistem  hukum  Eropa  Kontinental.  Dalam  sistem  ini  hukum  

dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik.  

Hukum  Privat  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  

antara sesama  individu,  dalam  kedudukan  yang  sederajat,  misalnya  

hukum perjanjian,  hukum  kewarisan,  hukum  keluarga,  dan  hukum  

perkawinan.  

Hukum  Publik  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan antara  

negara  dengan  warga  negara  atau  dengan  kata  lain,  hukum  yang 

mengatur kepentingan umum. Hukum Publik ini berurusan dengan hal-hal 

yang  berhubungan  dengan  masalah  kenegaraan  serta  bagaimana  negara 

melaksanakan tugasnya.  

Hukum privat, terdiri atas,  

a. Hukum Perjanjian;  

b. Hukum  Kewarisan;  

c. Hukum  Perkawinan;  

d. Hukum  Keluarga;  

e. Hukum Dagang;  

                                                           
207    Dikutip dari news.detik.com yang diakses pada Jumat, 28/12/2012 09:44 WIB  
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f. Hukum Publik, yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Tata  Negara,  

Hukum  Administrasi  Negara,  Hukum  Lingkungan,  Hukum Pajak, 

dan lain - lain. 

 

Pada  umumnya,  Hukum  Pajak  dimasukkan  sebagai  bagian  dari 

Hukum  Publik  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  penguasa  

dengan rakyatnya, pendek kata yang memuat cara - cara untuk mengatur 

pemerintahan, yang termasuk hukum publik ini adalah hukum tata negara, 

hukum pidana, dan hukum administrasi.208 Hal  tersebut  dapat  dimengerti,  

karena  di  dalam  Hukum  Pajak diatur  mengenai  hubungan  antara  

penguasa / pemerintah  dalam  fungsinya selaku fiscus (pemungut pajak) 

dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. 

Hukum  Pajak  merupakan  bagian  dari  Hukum  Administrasi  

Negara (HAN), karena  itu  sekarang  ada  yang  menghendaki  agar  Hukum  

Pajak  itu  bisa berdiri sendiri. Kenyataannya, sampai saat ini Hukum Pajak 

sudah berdiri sendiri di samping Hukum Administrasi Negara (HAN), karena 

Hukum Pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada Hukum 

Administrasi Negara pada umumnya, yaitu Hukum Pajak juga dipergunakan 

sebagai alat untuk menentukan  politik  perekonomian  negara.  Selain  itu,    

Hukum Pajak  mempunyai  tata  tertib  dan  istilah - istilah  tersendiri  untuk 

lapangan pekerjaannya. 

Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang - undang pajak lebih 

banyak mengandung sanksi administrasi, dari pada sanksi pidana. Hukum 

pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, dapat dijelaskan terlebih 

                                                           
208   Sumantoro, 1990, Aspek - Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia : Jakarta, hlm: 

187. 
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dahulu tentang hukum administasi dan hukum administrasi negara.209 Hukum 

administrasi sebagai hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan dan 

fungsinya sebagai administrator negara.210 

Konsepnya tentang jabatan (ambt) dideskripsikan sebagai hukum 

administrasi, meliputi peraturan - peraturan khusus,  di samping hukum 

perdata khusus yang berlaku umum, mengatur cara - cara organisasi negara 

ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.211 Selanjutnya dikatakan bahwa 

pemerintah suatu negara modern mempunyai 5 (lima) fungsi pokok, salah 

satu diantaranya adalah fungsi administrasi negara yang meliputi tugas dan 

kegiatan - kegiatan : 

a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategy 

policy) serta keputusan - keputusan pemerintah secara nyata;  

b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai 

dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 

Hukum pajak yang termasuk hukum administrasi itu bertugas 

melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan - ketentuan undang - undang 

pajak. Administrasi negara dari sudut ilmu hukum menurut Prayudi 

Atmosudirdjo mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu : 

a. Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan pemerintah;  

b. Sebagai fungsi atau aktifitas atau administrasi dalam arti dinamis atau 

fungsional. Dalam hali ni administrasi negara merupakan kegiatan-

kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi negara bertindak 

sebagai fungsi hukum. Maka ia merupakan penyelenggara negara 

                                                           
209   R. Santoso Brotohardjo, 1998, Pengantar Ilmu Perpajakan.Refika Aditama, Bandung: hlm: 

9. 
210   Prayudi Atmosudirdjo, 1999, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm: 

12. 
211   Philipus M.Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the 

Indonesian Administrative Law), Gadjahmada University Press : Yogyakarta, hlm: 23. 
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undang-undang atau pelaksana ketentuan undang-undang secara 

konkrit, kausal, dan kebanyakan individual;  

c. Sebagai proses tata kerja penyelenggara atau sebagai tata usaha. 

Sebagai fungsi atau aktifitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan 

penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-

pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.212 

 

3. Asas – Asas Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)  

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan 

ajaran yang terkenal "The Four Maxims", agar peraturan pajak itu adil, harus 

memenuhi empat syarat, yaitu:213 

a. Equality (kesamaan) 

Untuk keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan 

yang sama harus dikenakan pajak yang sama. 

b. Certainty (Kepastian hukum) 

Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang 

mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat 

dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti 

ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

c. Convenience of Payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Pembayar 

Pajak mempunyai uang. Tidak semua Pembayar Pajak mempunyai 

saat convenience yang sama, yang nyaman baginya untuk membayar 

pajak. 

d. Economics of Collection 

Syarat keempat adalah berkaitan dengan biaya pemungutan.Dalam 

membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib 

mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil 

dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada 

artinya memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian besar akan 

habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja 

yang masuk ke dalam kas negara. 

 

Adapun asas-asas dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
212    Prayudi Atmosudirdjo, Op cit., hlm: 13. 
213    Soemitro, R. (1990), op.cit., hlm.15. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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a. Asas Keadilan (Gerechtgkeit)  

Menurut Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup 

secara damai. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-

golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.  

Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, 

bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum 

tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan 

hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang 

bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena 

hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara 

damai) jika ia menuju peraturan yang adi lartinya peraturan pada mana 

terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, 

pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi 

bagiannya.214 

 

b. Asas Kepastian Hukum (Rechtzekerheid) 

Asas kepastian hukum digambarkan oleh Apeldoorn dalam 

pernyataan bahwa hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang 

menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum 

semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan 

memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tidak dapat 

membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus 

                                                           
214   L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse 

Recht), Pradnya Paramita : Jakarta,  2005, hlm : 10 – 11.  
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dilakukan.  

Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak 

mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis tak mungkin. Tak 

adanya peraturan umum berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh 

mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu 

akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan 

keadaan  yang tidak teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum 

harus menentukan peraturan umum dan harus menyamaratakan.215  

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya 

memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberi batasan 

kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian 

hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 

1) Tersedia aturan - aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan 

mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh dan diakui karena 

(kekuasaan) negara;  

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;  

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan 

- aturan tersebut;  

4) Hakim - hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 

mereka menyelesaikan sengketa hukum;  

5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.216  

 

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian 

akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku 

bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum yang artinya dimana tiada 

                                                           
215    Ibid. 
216   Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono 

Komisi Hukum Nasional : Jakarta,  2003, hlm : 5. 
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kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.217  

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum  adalah “Sicherkeit des 

Rechts Selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum.  

1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-

undangan (gesetzliches recht).  

2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu 

rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, 

seperti “kemauan baik”, “kesopanan.”  

3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah 

dilaksanakan.  

4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.218 

 

Fuller juga mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh 

hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai 

hukum.  Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 

berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc);  

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;  

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;  

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;  

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;  

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan;  

7) Tidak boleh sering diubah - ubah;  

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.219 

 

 

c. Asas Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)  

Seorang ahli hukum pajak, R. Santoso Brotodihardjo menggunakan 

istilah lain dalam mengungkapkan tujuan pemungutan pajak dari asas 

                                                           
217   Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama : 

Bandung, 2006, hlm : 82. 
218     Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press : Jakarta,  2006, hlm : 136 
219     Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Ibid., hlm.136 
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penerimaan dan pembangunan tersebut. Beliau menyatakan bahwa suatu 

sistem pemungutan pajak yang sewajarnya harus tidak bertentangan dengan 

kebijaksanaan negara dalam laporan ekonomi dan sosial. Fungsi pajak dalam 

rangka pembangunan itu ada dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi 

mengatur.220  

1) Fungsi Budgeter; Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk 

mengisi kas negara (to raise government’s revenue). Fungsi ini disebut 

dengan fungsi budgeter atau fungsi penerimaan (revenue function). 

Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya 

memenuhi asas revenue productivity. Oleh karena itu pulalah, dalam 

menentukan kebijakan pajak, berlaku second best theory. Jika suatu 

pajak sulit untuk dipungut, padahal potensinya sangat signifikan maka 

mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas simplicity/ease of 

administration daripada asas equality, misalnya dengan menerapkan 

Schedular taxation.221  

2) Fungsi Reguleren; Di samping mempunyai fungsi budgetair untuk 

memasukkan uang untuk APBN, pajak juga digunakan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan dan fungsi mengatur ini lebih banyak ditujukan terhadap 

sektor swasta.  

 

Fungsi yang semata - mata mengatur ini dapat dibagi ke dalam:222  

a) Tugas ekonomis, seperti mencegah ups and downs yang terlalu besar 

dalam konjungtur, atau membantu usaha pembangunan setelah 

perang;  

b) Tugas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti 

menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang 

berpenghasilan kecil dan mengusahakan pembagian lebih merata 

dalam penghasilan dan kekayaan nasional.  

 

Fungsi mengatur yang ada pada otoritas perpajakan biasanya 

diselenggarakan: 

1) Dengan cara - cara umum, yaitu terutama dengan mengadakan 

perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum. 

                                                           
220   Brotodihardjo, op.cit., hlm.212  
221   Rosdiana, op.cit., hlm.40 
222   Brotodihardjo, op.cit.,hlm.221 
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2) Dengan cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan-

keringanan, atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus 

ditujukan kepada suatu hal tersebut. 

3) Dan pengecualian dapat diberikan misalnya dengan cara 

mengecualikan jumlah-jumlah uang yang diberikan sebagai derma 

kepada badan-badan sosial, gereja atau masjid dari pengenaan pajak 

pendapatan / perseroan.223 

 

4. Hubungan Hukum Antara Fiskus Pajak dan Wajib Pajak 

Reformasi administrasi yang telah dilakukan tersebut, sebagai bentuk 

usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan pendapatan 

negara dari sektor pajak. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan 

pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar 

mudah diaplikasikan dan dilaksanakan, maka disusun konsep perpajakan ala 

Indonesia. Sistem administrasi perpajakan modern, juga merangkul kemajuan 

teknologi terbaru dengan berbagai modul otomasi kantor yang diharapkan 

dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif, ditunjang dengan 

penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang 

mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.  

Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem 

modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah simplicity, 

dimana alur pekerjaan lebih sederhana dan certainity yaitu terdapat kepastian 

dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Program reformasi administrasi 

perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa 

depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  

                                                           
223   Ibid. 
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Sebelum dilakukan pembaruan pajak tax reformpada tahun 1983 

selalu terdengar ucapan atau sebutan tentang fiskus (fiscus) dalam hubungan 

dengan perpajakan.Istilah fiskus menurut Chidir Ali berasal dari bahasa latin, 

yang berarti; keranjang yang berisi uang atau kantong uang. Lain perkataan, 

fiskus adalah suatu keranjang uang, yang bertalian dengan perbendaharaan 

atau pendapatan. Oleh karena itu, jika diteruskan, ialah yang berhubungan 

dengan uang atau atau urusan-urusan keuangan pada umumnya.224 

Seluruh aparatur perpajakan sebagai wakil negara, itulah yang disebut 

fiskus,  jelaslah bahwa penggunaan kata fiskus tertuju pada pejabat pajak 

yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Fiskus adalah pegawai pajak yang berkewajiban melakukan 

pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan kewajiban 

perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan 

perpajakan.225 

Hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan antara lain:  

a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau 

mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hak tersebut 

dilakukan secara jabatan apabila wajib pajak / Pengusaha Kena Pajak 

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

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

STP apabila faktanya setelah diadakan penelitian atau pemeriksaan 

ada pajak yang tidak atau kurang dibayar. 

c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Fiskus berhak melakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menguji 

kepatuhannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

                                                           
224    Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, hlm: 

31. 
225  Moch. Fatkur Fadhilah, Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja 

Fiskus, Universitas Brawijaya Press : Malanag,  2008, hlm: 6. 
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  

perundang - undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memberi 

kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan, fiskus 

dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah 

hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang 

diperlukan. 

d. Melakukan penyidikan. Jika wajib pajak diduga telah melakukan 

tindak pidana pajak, maka fiskus berhak melakukan tindakan 

penyidikan.Yang bertujuan agar tindak pidana tersebut menjadi jelas. 

e. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan. Jika wajib 

pajak tidak melunasi pajak terutang yang telah jatuh tempo padahal 

surat teguran sudah diterbitkan, Fiskus mempunyai hak untuk 

menerbitkan Surat Paksa agar dalam jangka waktu 2 x 24 jam wajib 

pajak dapat melunasi utang pajaknya. Jika dalam waktu tersebut 

wajib pajak tetap tidak dapat melunasi utang pajaknya, maka fiskus 

menindaklanjuti dengan melakukan penyitaan terhadap harta 

kekayaannya.226 

 

Di samping mempunyai wewenang, fiskus juga mempunyai 

kewajiban. Kewajiban utama dari aparatur pajak atau fiskus adalah 

memberikan bimbingan penerangan atau penyuluhan kepada wajib pajak 

sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk 

melaksanakan perpajakan yang berlaku.Kewajiban Fiskus adalah sebagai 

berikut: 

a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara dalam jangka 

waktu tiga hari setelah formulir pendaftaran diterima. 

b. Menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 

tiga bulan setelah formulir pendaftaran diterima. 

c. Menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(sebagai subjek pajak pertambahan nilai), dalam jangka waktu tujuh 

hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran. 

d. Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pajak dalam waktu satu 

bulan setelah tanggal diajukannya Surat Keputusan Kelebihan 

Pembayaran Pajak. 

                                                           
226   Silvani Carlos A., 1992, Administrasi Perpajakan yang Efektif, Semarang: Suryandaru 

Utama, hlm: 48 
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e. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dalam waktu 

satu bulan setelah tanggal diajukannya Surat Keputusan Kelebihan 

Pembayaran Pajak. 

f. Menerbitkan Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran 

Pajak dalam waktu tiga bulan untuk angsuran/penundaan Surat 

Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, serta Surat 

Pemberitahuan Pajak dan dalam waktu sepuluh hari untuk 

pengurangan angsuran Pajak Penghasilan. 

g. Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 

Pajak dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya surat permohonan 

keberatan. 

h. Memberikan keputusan atas pengurangan/penghapusan bunga, denda, 

serta kenaikan dan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak 

dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. 

i. Merahasiakan data/informasi mengenai diri perusahaan wajib pajak 

yang telah disampaikan. 

j. Sesuai ketentuan Pasal 34 UU KUP, dilarang mengungkapkan 

kerahasian WP kepada pihak lain atas segala sesuatu yang 

menyangkut masalah data perpajakan. Masalah kerahasiaan data di 

bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting, karena data 

yang disampaikan oleh WP kepada fiskus bertalian erat dengan 

masalah data perusahaan, penghasilan, kekayaan, pekerjaan, dan data-

data lainnya yang tidak boleh diketahui pihak lain. 

k. Kewajiban melaksanakan Putusan. 

l. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum. Putusan pengadilan pajak tersebut langsung dapat 

dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang 

berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. 

Salinan putusan atau salinan penetapan tersebut akan dkirim kepada 

para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  hari sejak tanggal 

putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.  

 

Sesuai Pasal 88 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan 

Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterima putusan. 

 

5. Kewajiban fiskus untuk membina Wajib Pajak (WP)  

Dalam undang - undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang 

Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi WP  
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Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

 

Wajib pajak (WP) dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang 

pribadi dan wajib pajak badan. WP Orang Pribadi adalah  

Subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau 

memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di 

atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00. 

  

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai 

NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda 

pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan 

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 

perpajakan.  

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana 

telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai 

kriteria WP efektif dan WP Non efektif, adapun kriteria wajib pajak efektif 

adalah:  

a. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan. 

b. Melakukan pembayaran pajak. 

c. Diketahui adanya kegiatan  usaha dari wajib pajak. 

d. Diketahui alamat wajib pajak.  

 

Sedangkan definisi wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang 

tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa 

pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) 

dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat 

diaktifkan kembali. Variabel wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah WP orang pribadi dengan status aktif melakukan penyetoran dan/atau 

pelaporan SPT sehingga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. 

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara 

Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari 

Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib 

Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 

sebagai berikut : 

a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir. 

b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk 

Masa Pajak dariJanuari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) 

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

c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf (b) telah 

disampaikan tidak lewatbatas waktu penyampaian SPT Masa untuk 

masa pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telah memperolehizin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak, meliputi keadaan pada tanggal31 Desember tahun sebelum 

penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak 

yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 

pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian selama tiga tahun berturut-turutdengan ketentuan 

disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan 

menyajikanrekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib 

pajak yang menyampaikan SPTTahunan dan juga pendapat akuntan 

atas laporan keuangan yang diaudit ditandatanganioleh akuntan 

publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas 

akuntanpublik. 

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakanberdasar pada putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima yang antara lain 

menegaskan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh 

aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi 

Wajib Pajak.  

Menurut Jatmiko pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.227Pelayanan sendiri pada sektor 

perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib 

Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakannya.Pelayanan pajak termasuk dalam 

pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. 

Menurut Suryadi, kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana 

dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. 

Denganmeningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalaui 

sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak baik formal maupun non formal 

                                                           
227   Jatmiko, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan 

Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib 

Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro Press, hlm: 17. 
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akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaporkan 

SPT dan membayar pajak.228 

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi olehtax 

payer  juga di pengaruhi oleh tax policy, tax administration dan tax law yang 

melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan factor tax 

payer didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.Petugas pajak 

(fiskus) dalam melaksanakantugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak 

sangat dipengaruhi oleh adanya tax policy, tax administration dan tax law. 

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan sumber daya 

manusia sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada  

terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutupelayanan publik 

untuk wajib pajak di sektor perkotaan.Fiskus diharapkan memiliki 

kompetensiberupa keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan 

pengalaman (experience) dalam halkebijakan perpajakan, administrasi pajak 

dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskusharus memiliki 

motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.  

 

B. Tindak Pidana Perpajakan Dalam Hukum Postif Indonesia 

1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Perpajakan 

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada 

penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal. Berikut kutipan lengkapnya: 

                                                           
228  Suryadi, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung, Jurnal EMBA Vol.1 No. 3 September 

2013, hlm: 960-970 

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzcmZj11dTI1LTIwMDcuaHRtJmpzPTEiOw==
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzcmZj11dTI1LTIwMDcuaHRtJmpzPTEiOw==
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Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah 

informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan 

pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, 

tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur 

dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. 

 

Definisi Tindak pidana di bidang perpajakan lainnya adalah suatu 

perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan 

hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat 

dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang: 

Perbuatan - perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman;  Siapa - 

siapa yang dapat dihukum; Hukuman apa yang dapat dijatuhkan.229 

Kesit Bambang Prakosa mengatakan bahwa; Istilah fiskal berasal dari 

bahasa Latin “fiscaal” yang berarti keranjang berisi uang, namun dengan 

timbulnya kebiasaan-kebiasaan maka “fiscaal” diidentikkan dengan Kas 

Negara, dalam konteks ini diartikan sebagai Kas Daerah. 230 

Dalam pengertian tindak pidana fiskal akan berkaitan dengan 

pengertian tindak pidana dan fiskal. Pengertian tindak pidana merupakan 

suatu tindakan manusia yang memenuhi unsur undang - undang yang bersifat 

melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat di 

pertanggungjawabkan. 

                                                           
229  Anang Mury Kurniawan, Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan 

Penagihan Pajak, Graha Ilmu : Bandung, 2011, hlm : 91 
230     Kesit Bambang Prakosa, Op. Cit, hlm. 63. 
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Rochmat Soemitro, menjelaskan tentang pengertian tindak pidana 

fiskal, adalah arti sempit, sehingga kami hanya akan membahas tindak 

pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan saja.231 

Definisi yang dikemukakan oleh para sarjana sering berbeda satu 

sama lain adapun unsur-unsur kesamaan dalam tindak pidana fiskal ini yang 

diberikan oleh Rochmat Soemitro, yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan melalui orang. 

b. Yang memenuhi perumusan undang-undang. 

c.  Yang oleh undang-undang diancam dengan pidana. 

d. Yang melawan atau bertentangan dengan hukum. 

e. Yang merugikan masyarakat atau orang. 

f. Yang dilakukan di bidang perpajakan. 

 

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, 

perlu dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak 

dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang 

ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.  

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, 

dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

                                                           
231   Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cetakan Ketujuh, PT. Eresco, Bandung, 

1991, hlm. 43. 
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Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan adalah yaitu 

diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak 

pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak 

yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak 

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir 

apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.232 

Berikut akan diuraikan tentang bentuk dari tindak pidana perpajakan 

menut UU – KUP; 

  

a. Tindak Pidana Menghalangi Pemeriksaan  

 Tindak pidana ini terurai dalam 2 (dua) pasal Undang-Undang No. 

16 Tahun 2000, yaitu Pasal 39 ayat (1) sub.D dan Pasal 41A, uraian ke dua 

pasal tersebut adalah sebagai berikut :  

Setiap orang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan 

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (vide Pasal 39 ayat 

(1) sub. D Undang - Undang No. 16 Tahun 2000);  

 

Setiap orang yang menurut Pasal 35 undang-undang tersebut wajib 

memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak 

memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. (vide Pasal 41A Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000). 

Dalam peraturan perundang-undangan pajak ditegaskan bahwa 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan 

                                                           
232   Ibid, h: 73 
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pemeriksaan untuk : Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, 

serta Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di 

tempat wajib pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 

pemeriksaannya, dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun 

berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap instansi pemerintah dan 

badan lain, sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.  

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhi kewajiban 

perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau 

pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan 

dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak.  

Selain itu pemeriksaan sederhana dapat juga dilakukan untuk tujuan 

lain, diantaranya :  

1) Menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertembahan Nilai 

dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.  

2) Mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

3) Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak secara jabatan.  

 

Dalam melakukan pemeriksaan unsur atau pendekatan pembinaan 

lebih diutamakan kepada wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Terhadap wajib pajak yang diperiksa, wajib memperlihatkan dan 

meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan 
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keterangan-keterangan lain yang diperlukan, yang berkaitan dengan 

perolehan penghasilan atau kegiatan usaha.  

Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang 

diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak dengan dalih untuk 

menghindarkan diri, petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki 

tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat 

penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut. 

Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan, sehingga keterangan-

keterangan lain yang diperlukan tidak  diberikan oleh wajib pajak, maka 

ditegaskan bahwa kewajiban merahasiakan ditiadakan. 

Sudah menjadi kebiasaan dalam praktek pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, selalu berhubungan dengan pihak 

ketiga, antara lain dengan bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, 

kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya, baik dalam membuat 

pembukuan atau catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  

 

b. Tindak Pidana Mempersulit Penyidikan  

Tindak pidana ini pengaturannya terurai dalam Pasal 41B yaitu :  

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

Dalam penjelasan pasal ini, perbuatan mempersulit atau menghalangi 

penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan, dicontohkan dalam hal 
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menghalangi penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan 

bukti dan sebagainya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan yang diancam dengan 

sanksi pidana (delik perpajakan) adalah tindak pidana :  

1) Yang dilakukan oleh wajib pajak. 

2) Yang dilakukan oleh pejabat. 

3) Yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan 

pejabat 

 

Tindak pidana fiskal233 dapat diberi arti luas dapat pula diberi arti 

sempit. M.R. Hattink memberi arti luas kepada fiscal strafrecht. Fiskal dalam 

arti luas berkaitan dengan keuangan negara. Dari segala sesuatu yang 

bertalian dengan keuangan negara termasuk pengertian fiskal. Tindak pidana 

yang ada hubungannya dengan keuangan negara seperti bertalian dengan 

retribusi, dengan persewaan negara, bertalian dengan penerimaan negara, 

termasuk tindak pidana fiskal dalam arti luas. Dalam arti sempit tindak 

pidana fiskal dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam 

bidang perpajakan.  

Tindak pidana di bidang perpajakan, memiliki cakupan sangat luas 

karena dapat dilakukan baik oleh wajib pajak sendiri, oleh orang lain, atau 

oleh pejabat pajak. Materinya sebenarnya hanya mengenai jumlah pajak, 

tetapi latar belakang yang dapat menyebabkan pajak kurang dibayar sangat 

luas, dan dapat meliputi data kena pajak (yang bermacam - macam 

                                                           
233  Menurut Ada Suci Makbullah, Komite Pusat Liga Mahasiswa NasDem (KP-LMN), 

Universitas Trisakti Fak. Hukum. Hukum pidana fiskal (pajak) merupakan ketentuan-

ketentuan pidana yang tercatum dalam undang-undang mengenai pajak. 
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bentuknya), Surat Pemberitahuan, cara perhitungan, pembukuan, 

pembayaran, pemotongan, rahasia jabatan, dan sebagainya.  

Tindak kejahatan di bidang perpajakan, merupakan perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak (individu atau badan), 

yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari  sektor 

pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan 

(pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).234 

Rochmat Soemitro dalam bukunya Pajak Ditinjau dari Segi Hukum 

memberikan arti tindak pidana fiskal adalah sebagai berikut:  

1) Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan 

melalui orang tertentu. 

2) Perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang 

3) Yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi (pidana) 

4) Yang melawan/bertentangan dengan hukum  

5) Yang merugikan masyarakat 

6) Yang dilakukan di bidang perpajakan  

 

Dari pengertian tersebut diatas, tidak terdapat ketentuan bahwa yang 

dilanggar itu harus ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pajak saja. 

Namun bisa juga tindak pidana dalam bidang perpajakan atau bersangkutan 

dengan pajak.  

Secara umum suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat 

rumusan tentang:  

1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat 

norm);  

                                                           
234  Hadi Irawan,  2003, Pengantar Perpajakan, Bayu Media, Malang, hlm: 10 bahwa Adam 

Smith dalam bukunya An Inquire The Nature and Cause of the Wealth of Nations 

pemunggutan pajak yaitu : keadilan (equity ), yuridis (certainty), ekonomis dan efesiensi  

(convenience of payment ) bahwa  penggenaan  pajak  jangan  sampai  mematikan   atau  

memberatkan dunia usaha justru makin memotivasi berkembangnya ekonomi suatu  negara 
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2) Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan 

sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan 

menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan 

3) Ancaman pidana (strafmaat). 

 

Sesuai dengan asas legalitas perpajakan, maka untuk dapat 

menyatakam bahwa seseorang melakukan tindak pidana perpajakan dan 

dapat dikenakan sanksi, harus terlebih dahulu ada ketentuan hukum yang 

mengatur tentang tindak pidana pajak. Dalam hal ini, asas yang berlaku 

umum dalam hukum pidana yaitu nullum delictum noella poena 

siniae.235Asas ini membuat tidak mungkin seseorang dijatuhi hukuman untuk 

suatu tindakan yang perumusannya tidak terdapat dalam undang-undang.  

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal, 

dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu sumber hukum tentang tindak 

pidana pajak juga ada dalam KUHP sendiri, yang juga memuat perumusan 

umum tindak pidana seperti pemerasan, penyuapan, dan penggelapan pajak. 

Jika tindak pidana itu, dilakukan dalam bidang perpajakan, maka hal 

tersebut, merupakan tindak pidana pajak, walaupun perumusannya tidak 

terdapat dalam perundang-undangan pajak. 

Tindak pidana fiskal, digunakan dalam arti sempit, merupakan tidak 

pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan. Tindak pidana fiskal 

diancam dengan sanksi pidana, yang diatur dalam undang-undang pajak 

maupun dalam KUHP. Bilamana dalam undang-undang pajak dan KUHP 

                                                           
235  Eddy O.S Hiariej, 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, 

Erlangga : Jakarta, hlm: 8 
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terdapat ancaman sanksi untuk tindak pidana pajak yang sama, maka 

diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang pajak.  

Untuk tindak pidana fiskal, dalam undang-undang pajak, tidak 

terdapat ancaman pidana, diberlakukan ketentuan dalam KUHP. Bila tindak 

pidana fiskal dilakukan oleh badan (PT, firma, dsb), maka tuntutan dilakukan 

terhadap dan hukuman dijatuhkan kepada pengurus. Tindak pidana fiskal 

dibedakan antara pelanggaran pidana dan kejahatan, yang sanksinya 

berlainan. 

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, 

bila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pajak, yaitu ada subjek pajak 

tindak pidana, terdapat sifat melanggar hukum (ada kesalahan), yang dapat 

berupa kealpaan atau kesengajaan, serta akibat dari perbuatan tindak pidana 

tersebut, memenuhi kriteria dan memenuhi unsur-unsur waktu dan tempat.  

Dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan 

Indonesia terdapat beberapa unsur tindak pidana pajak, sebagaimana di 

bawah ini : 

1) Subjek tindak pidana. 

2) Pengertian barang siapa merujuk pada siapa saja yang perbuatannya 

bertentangan dengan kewajiban perpajakan, yang ditentukan dalam 

undang-undang perpajakan.  

3) Perbuatan sifat melanggar hukum, yaitu perbuatan subjek tindak 

pidana yang bertentangan atau tidak dikehendaki oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kriteria perbuatan 

tersebut dirumuskan dalam undang-undang pajak. 

4) Kesalahan, yaitu unsur kesalahan atas perbuatan yang bersifat 

melanggar hukum yang terdiri dari dua golongan, yaitu kesengajaan 

dan kealpaan. Kesengajaan mengandung arti adanya niat dari pelaku 

untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan kealpaan mengandung pengertian karena tidak sengaja, 

lalai, tidak hati-hati, dan tidak memperdulikan kewajibannya, 
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sehingga perbuatan tersebut berakibat  yang tidak dikehendaki oleh 

undang-undang. 

5) Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan ancaman 

pidana, yaitu dapat merugikan negara atau wajib pajak. 

6) Waktu, tempat dan keadaan. Unsur waktu tindak pidana di bidang 

perpajakan hanya dapat dituntut apabila belum lewat jangka waktu 

kedaluarsa yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan, bisa 

lima tahun atau bisa juga sepuluh tahun, sejak saat terutangnya pajak, 

berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau 

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Unsur tempat 

menunjukkan apakah tindak pidana di bidang perpajakan yang 

bersangkutan masih dalam wilayah wewenang dari ketentuan 

perundang-undangan Indonesia dan menentukan pula pengadilan 

negeri mana yang berhak memeriksa dan mengadili tindak pidana 

yang bersangkutan. Unsur keadaan merupakan keadaan yang 

mempunyai akibat meringankan atau memberatkan hukuman/pidana 

kepada subjek tindak pidana pajak. Keadaan yang memberatkan 

misalnya pengulangan tindak pidana pajak.  

 

Umumnya setiap perumusan tindak pidana pajak dalam undang-

undang pajak, membedakan kesalahan pelaku tindak pidana perpajakan 

menjadi dua, yaitu tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara sengaja 

dan karena kelalaian atau kealpaan. Hanya saja sering kali tidak dijelaskan 

apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan dimaksud secara jelas, 

khususnya tentang kesengajaan. Hal ini mungkin karena pembuat undang-

undang memandang bahwa pengertian kesalahan telah diketahui secara 

umum. Karena itu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kesengajaan 

dan kelalaian, harus merujuk dalam hukum pidana secara umum. 

Dalam hukum pidana, umumnya diadakan pembedaan tentang 

kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya tidak ada perbedaan kualitatif 

antara kejahatan dan pelanggaran, yang ada hanya perbedaan kuantitatif yaitu 

kejahatan pada umumnya, diancam dengan hukuman lebih berat dari pada 

pelanggaran.  
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Pembedaan juga pada mulanya diikuti secara tegas dalam undang -

undang perpajakan Indonesia yang mengatur tentang ketentuan pidana 

perpajakan, berikut adalah masing – masing pembedaan yang tertuang dalam 

hukum positif;  

1) Pasal 42 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1) 

Undang - Undang KUP (yaitu tindak pidana yang dilakukan karena 

kealpaan) adalah pelanggaran; dan tidak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Undang - Undang 

KUP (yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja) adalah 

kejahatan.  

 

2) Pasal 27 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2);  

 

3) Undang - Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (yaitu tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan) 

adalah pelanggaran;  

 

4) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan 

sengaja) adalah kejahatan.  

 

5) Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea 

Materai juga ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 

barang siapa dengan sengaja menggunakan pelunasan bea materai 

dengan cara lain tanpa izin Menteri Keuangan adalah kejahatan. 

 

Pembagian tindak pidana perpajakan menjadi kejahatan dan 

pelanggaran, didasarkan pada sifat kesalahan yang mendasari dilakukannya 

tindak pidana perpajakan, yaitu karena kealpaan atau dilakukan dengan 

sengaja. Hanya saja dalam perkembangan penyempurnaan undang - undang 

perpajakan di Indonesia, dilakukan perubahan tentang pembagian ini, di 

mana dewasa ini undang - undang perpajakan Indonesia cenderung tidak lagi 

membagi tindak pidana perpajakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.  
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Dalam Undang - Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan ternyata ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 

dihapuskan. Dengan demikian tidak ada lagi pembagian dan pemakaian 

istilah kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perpajakan, yang 

diatur dalam Undang - Undang KUP. Hal ini diikuti dalam pembuatan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

yang juga mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan daerah, tetapi 

tidak lagi menggolongkan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian 

atau dengan sengaja menjadi kejahatan dan pelanggaran. 

Apabila dilihat pada teori tentang tindak pidana pada umumnya di 

Indonesia, tidak membedakan secara kualitatif antara kejahatan dan 

pelanggaran terkait dengan suatu tindak pidana, tetapi hanya secara 

kuantitatif, dihubungkan dengan besarnya sanksi hukuman pidana yang dapat 

dikenakan.  

Maka tentunya memang tidak perlu dilakukan pembagian tindak 

pidana perpajakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Sanksi hukuman yang 

diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia, sudah secara jelas 

membedakan antara tindak pidana perpajakan yang dilakukan karena 

kealpaan (yang sering digolongkan menjadi pelanggaran) dan yang dilakukan 

dengan sengaja (yang merupakan kejahatan).  

Jadi tanpa membaginya dengan tegas dalam undang-undang 

perpajakan menganut hal ini. Sampai saat ini ketentuan Pasal 27 Undang-
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Undang No. 12 Tahun 1985 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.13 

Tahun 1985 masih berlaku, sehingga masih terdapat pembagian tindak 

pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dalam bidang PBB serta tindak 

pidana kejahatan dalam bidang bea materai.  

 

2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Perpajakan  

Dalam ilmu pengetahuan pidana dikenal adanya dua unsur yaitu: 

Unsur subjektif , dan Unsur objektif;   

a. Unsur subjektif yang menyangkut perbuatan pelaku yang 

dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan 

hukum, yang terdiri dari: Kesengajaan (dolus); Kealpaan (culpa); Niat 

(voornement); Maksud (oogmerk); Dengan rencana terlebih dahulu 

(met voorbedachterede), Perasaan takut (vress). 

b. Unsur objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan 

hukum yang terdiri dari: Perbuatan melawan hukum; Akibat yang 

menjadi syarat mutlak dari delik; Unsur melawan hukum, setiap 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan peraturan perundang-

undangan pidana itu bersifat melawan hukum 

c. Unsur lain yang memerlukan sifat tindak pidana, Unsur yang 

memberatkan tindak pidana, Unsur tambahan. 

 

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur tindak pidan perpajakan (fiskal) 

dibagi menjadi dua yaitu: 236 

a. Unsur-unsur formil, terdiri dari: 

1) Perbuatan (manusia), 

2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum, 

3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana 

tertentu), 

4) Larangan itu dilanggar oleh manusia. 

b. Unsur-unsur material 

c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus 

betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa unsur tindak pidana itu menyangkut 

kelakuan yang bertentangan dengan hukum. 

                                                           
236 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 116. 
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Unsur - unsur tindak pidana fiskal tidak berbeda jauh dengan unsur 

tindak pidana yang umum, unsur tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Rochmat Soemitro, bahwa dengan hubungan ini mengartikan tindak pidana 

fiskal sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan melalui orang. 

b. Yang memenuhi perumusan undang-undang. 

c. Yang oleh undang-undang diancam dengan pidana. 

d. Yang melawan atau bertentangan dengan hukum. 

e. Yang merugikan masyarakat atau orang. 

f. Yang dilakukan di bidang perpajakan. 

 

Unsur - unsur tindak pidana fiskal ternyata ada kekhususan tersendiri 

selain unsur-unsur yang umum, yaitu memenuhi unsur khusus berupa 

tindakan di bidang perpajakan. Kemudian perihal jenis tindak pidana 

perpajakan (fiskal), dapat terbagi menjadi sebagai berikut;  

  

a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

Adalah Suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan 

beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) 

ketentuan perpajakan (pemanfaatkan celah hukum). Cirinya adalah berupaya 

meminimalkan beban pajak dengan cara: Tidak secara jelas melanggar 

ketentuan perpajakan, serta Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang - undang.237 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya 

badan dalam bentuk tax avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal 

ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang 

                                                           
237   Bambang Waluyo, Tindak Pidana Perpajakan, Pradnya Paramita : Jakarta,  1994, hlm : 57 
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berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax 

avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau 

bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan.  

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat 

apa-apa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek tax 

avoidance ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. 

Praktek tax avoidance ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena 

wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi 

dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran 

pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun 

kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan pembuat undang-undang.  

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 

1) Menahan Diri. Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak 

tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : 

a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, 

b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar 

terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebur. Sebagai 

gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik. 

Secara moral, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan 

menganggap perbuatan seorang perokok yang mengurangi kebiasaan 

merokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang 

yang mengurangi, atau malah tidak merokok sama sekali dianggap 

sebagai tindakan terpuji. 

2) Pindah Lokasi. Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi 

yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. 

Contoh:  

Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin 

menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi 
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tidak semudah itu dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus 

memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta 

fasilitas-fasilitar yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai 

dengan kentungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak 

yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang terjadi 

hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan 

yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di 

tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini tidak tercela karena 

merupakan hak asasi setiap orang untuk memilih tempat atau lokasi 

usaha/domisilinya. 

3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis. Perbuatan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak 

terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan 

atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan 

dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh:  

Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura). 

Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan 

sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama 

dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi 

uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam 

bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan 

sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang. 

 

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah 

(loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang 

dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). 

Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) 

yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 

‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak 

menyalahi ketentuan yang berlaku.238 

 

b. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  

Adalah upaya penyelundupan pajak, Suatu skema memperkecil pajak 

yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan  (illegal), 

                                                           
238    Bambang Waluyo, Pemeriksaan dan Peradilan diBidang Perpajakan, Sinar Grafika : Jakarta,  

1991, hlm : 35 
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misalnya:  Tidak melaporkan sebagian penjualan; Memperbesar biaya dengan 

cara fiktif, serta Memungut pajak tetapi tidak menyetor.239 

Penyebab Penggelapan Pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu yang 

menyebabkan terjadinya tax evasion yaitu : 

1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang 

tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan 

selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan 

manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri 

sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga 

dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar 

yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling 

mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi 

lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan 

termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika 

lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi 

saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan 

membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara 

yang lain tidak. 

2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan. Pelayanan aparat pemungut 

pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan 

keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut 

disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah 

memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika 

pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka 

tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap 

bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan 

pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak 

menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat 

merasa malas untuk membayar pajak kembali. 

3) Tingginya tarif pajak. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib 

pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah 

membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi 

kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak 

akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta 

yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif 

yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari 

jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan 

hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka 

tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. 

                                                           
239 Ibid, h. 38 
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Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras 

harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi. 

4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk. Penerapan sistem 

administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses 

pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang 

bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan 

terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik 

akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur 

berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat 

menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak 

membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan 

berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk 

menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah 

dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul 

pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan 

besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban 

membayar pajak.240 

 

Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan 

meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Tindak 

pidana lainnya adalah: 

1) Tindak pidana perpajakan residivis sebelum lewat satu tahun sejak 

selesainya menjalankan pidana penjara, 

2) Mencoba mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak 

dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau 

NPPKP, 

3) Wakil, kuasa, dan pegawai dari wajib pajak (PKP) termasuk mereka 

yang menyuruh melakukan, akuntan public, notaris, konsultan pajak, 

kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai 

hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa yang melakukan 

tindakan melawan hukum,  

4) Siapa saja yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan.241 

 

3. Tindak Pidana dan Administrasi Perpajakan Dalam Ketentuan 

Hukum Positif di Indonesia 

 

a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) 

 

Hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

                                                           
240   Bambang Waluyo, Tindak Pidana Perpajakan, Op.Cit, hlm : 62 
241   R Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama : Bandung,  

1998, hlm: 131-134 
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Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum yang mengatur tentang  

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan 

umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu 

penderitaan atau siksaan. KUHP mengatur mengenai hukum pidana material 

yaitu menegaskan 3 (tiga) hal pokok yaitu: Perbuatan - perbuatan apa yang 

dapat dihukum; Siapa yang dapat dihukum; dan Dengan hukuman apa 

menghukum seseorang. 

Ancaman hukuman pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi 

juga tercantum dalam undang-undang di luar KUHP hal ini disebabkan 

antara lain: 

1) Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan 

itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi 

pidana; 

2) Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya 

peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) 

diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer; 

3) Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di ranah 

hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi 

pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati. 

 

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa  

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga 

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila  oleh 

undang-undang ditentukan lain.  

 

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang  diatur dalam Bab I sampai 

Bab VIII KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku juga terhadap 

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan di luar KUHP diancam dengan 

sanksi pidana.  

Dengan demikian ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana 
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di bidang perpajakan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang 

perpajakan. Keterkaitan ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana antara 

KUHP dengan Undang - Undang KUP diuraikan sebagai berikut: 

1) Membuka rahasia / rahasia jabatan 

 

Kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur dalam Pasal 322 

KUHP, yakni: 

a) Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka 

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau 

pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak sembilan ribu rupiah. 

b) Ayat (2) mengatur bahwa jika kejahatan dilakukan terhadap orang 

tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan 

orang lain. 

 

2) Pemalsuan surat 

 

Pemalsuan surat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 263 KUHP, yaitu: 

Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau 

memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau 

pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, 

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena 

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

Ayat (2) mengatur bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang 

siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan     

seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan 

kerugian. 

 

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP antara lain diatur 

tentang ancaman terhadap pemalsuan surat, yaitu bahwa setiap orang 

yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
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3) Hal - hal yang menghapuskan pidana 

 

Terdapat 2 (dua) alasan dihapuskannya sifat tindak pidana, yaitu 

alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dinyatakan 

dalam bentuk menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan 

pidana/delik terkait. Salah satu unsur delik adalah adanya sifat 

melanggar hukum, maka menurut ketentuan ini sifat melanggar 

hukum dari perbuatan pidana dihilangkan sehingga perbuatan pidana 

yang dilakukan menjadi diperbolehkan. Hal-hal yang menyebabkan 

dihilangkannya unsur melanggar hukum suatu perbuatan pidana 

adalah adanya peraturan perundang-undangan yang bentuk 

pelaksanaannya berupa/melalui perbuatan (pidana) tersebut (Pasal 50 

KUHP) dan perbuatan dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah 

jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa (Pasal 51 ayat (1) 

KUHP).  

 

Sedangkan alasan pemaaf menyatakan semua unsur-unsur perbuatan 

pidana dari suatu perbuatan tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang 

menjadikan pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas 

perbuatannya. Salah satu syarat dimaafkannya pelaku adalah pelaku yang 

melakukan perbuatan pidana atas perintah jabatan yang tidak sah namun 

dengan syarat pelaku jujur mengira perintah tersebut adalah sah karena 

pemberi perintah adalah pejabat berwenang, dan perbuatan pidana dimaksud 

berada pada lingkungan pekerjaan pelaku (Pasal 51 ayat (2) KUHP). 

Dalam Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang KUP juga mengatur hal-

hal yang menghapuskan pidana bahwa pegawai pajak tidak dapat dituntut, 

baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya 

didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

Dengan demikian, pegawai pajak yang melaksanakan tugasnya tidak 

mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan / atau 
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tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, dianggap 

telah melaksanakan tugasnya berdasarkan itikad baik. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana 

 

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa definisi 

Penyidikan adalah;  

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah diatur bahwa yang dimaksud 

dengan Penyidik adalah;  

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang. 

 

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP diatur bahwa Penyidik karena 

kewajibannya mempunyai wewenang :  

1) Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana;  

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka;  

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;  

9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan 

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden, diberikan 

kuasa oleh Presiden terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang 

termasuk di dalamnya adalah pengelolaan fiskal. 

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, 

Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut: 

1) Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 

2) Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan 

dengan undang-undang;  

3) Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; 

4) Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;dan 

5) Melaksanakan tugas - tugas lain di bidang pengelolaan fiskal 

berdasarkan ketentuan undang - undang.  

 

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal akan dibentuk otoritas 

perpajakan yang mandiri, harus tetap memiliki kaitan dengan Menteri 

Keuangan sebagai pengelola fiskal. Dengan demikian, otoritas perpajakan 

harus tetap di bawah koordinasi Menteri Keuangan.  

Bentuk koordinasi antara Menteri Keuangan dan otoritas perpajakan 

tersebut adalah:  

1) Penyusunan kebijakan fiskal secara nasional yang meliputi subjek, 

objek dan tarif pajak serta penentuan target penerimaan pajak oleh 

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan 

2) Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan 

penerimaan negara di bidang perpajakan oleh otoritas perpajakan 

berdasarkan kebijakan fiskal nasional yang telah disusun oleh Menteri 

Keuangan.  
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d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara 

 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Setiap 

Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: 

1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 

sinkronisasi program pemerintah. 

 

Namun demikian, dimungkinkan bahwa terhadap tugas pemerintahan 

tertentu bukan dijalankan oleh Menteri melainkan oleh lembaga pemerintah 

non pementerian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana terakhir kali diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. 

 

e. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil 

Negara 

 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) d isusun dalam rangka melaksanakan manajemen aparatur 

sipil negara berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan 

kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi 

yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan 

promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 
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Dengan demikian diharapkan pengelolaan sumber daya manusia pada 

otoritas perpajakan tetap mengacu pada undang-undang tersebut. 

 

f. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang 

sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain 

sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga uang 

merupakan salah satu alat utama perekonomian. Di bidang moneter, jumlah 

uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai 

dengan kebutuhan perekonomian. 

Undang - Undang tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan 

Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, 

penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau 

transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Kewajiban ini tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau 

pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan 

internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi 

pembiayaan internasional. Dengan demikian, pengaturan dalam Rancangan 

Undang-Undang KUP harus sejalan dengan undang-undang tersebut. 
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4. Tindak Pidana dilakukan oleh Pegawai Pajak  

Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut 

dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut: 

a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak  memenuhi kewajiban 

merahasiakan kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sanksi tindak pidana di bidang 

perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah). 

b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban,  pejabat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). sanksi tindak 

pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana 

kurungan paling  lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

Berikut ini tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, yaitu: 

a. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja Terkait 

dengan Penyetoran Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 

28 Tahun 2007 unsur-unsur tindak pidana pajak terkait dengan penyetoran 

pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah sebagaimana di bawah ini: 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang. 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu : 

a) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, atau  

b)  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja;  

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara. 
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Sebenarnya tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 

(1) huruf i telah diatur dalam KUHP Pasal 372 yang menyatakan  

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai 

milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 

karena kejahatan, diancam karena penggelapan.  

 

Tindak pidana penggelapan dalam hukum pajak dapat terjadi apabila 

pemberi kerja/majikan, yang telah memungut PPh dari para karyawannya 

dengan pemotongan gaji para karyawan yang oleh undang-undang 

dikuasakan kepadanya, tidak menyetorkan jumlah pajak,  tetapi 

menggunakan uang pajak itu untuk kepentingan diri sendiri. Hanya saja 

karena tindak pidana penggelapan seperti ini juga telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang KUP, maka sesuai asas lex spesialis derogat lex 

generalis maka ketentuan yang digunakan termasuk bersanya sanksi pidana 

yang digunakan adalah yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-

Undang KUP. 

 

b. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja Terkait 

dengan Penyalahgunaan Faktur Pajak  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39A Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007 unsur-unsur tindak pidana pajak terkait dengan penyalah gunaan faktur 

pajak adalah sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang. 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu :  

Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan 

pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang 

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau  Menerbitkan faktur 

pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja.  
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4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah mengakibatkan 

dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN dan Pajak 

Penghasilan.  

 

 

5. Tindak Pidana Pajak Dilakukan oleh Pejabat Bank  

a. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Pajak Pusat Karena 

Kealpaan   

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak sebagaimana di bawah ini :  

1) Unsur subjek tindak pidana adalah pejabat bank pusat.  

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah tidak 

memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui 

atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan 

atau pekerjaannya, untuk menjalankan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 Undang-Undang KUP.  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan karena kealpaan, 

dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga 

kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti yang ada 

pada wajib pajak yang dilindungi oleh undang-undang perpajakan 

dilanggar.  

4) Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah 

merugikan wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar.  

 

 

b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Pajak Pusat Secara 

Sengaja 

 

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengatur 

ketentuan pidana terhadap pejabat yang karena kesengajaan tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-

Undang KUP. Seperti  tindak pidana membuka rahasia wajib pajak yang 

dilakukan oleh pejabat pajak pusat, karena kealpaan, maka apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan secara sengaja juga merupakan tindak pidana 
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pengaduan, berarti penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 

pejabat pajak pusat, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

kejahatannya dilanggar.  

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak tersebut sebagamana di 

bawah ini  

1) Unsur subjek tindak pidana adalah pejabat pajak pusat atau setiap 

orang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat pajak. 

Yang dimaksud dengan pejabat pajak termasuk tenaga ahli yang 

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, untuk membantu dalam 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu :   

a) Pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib 

pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang KUP,  

b) Seseorang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 

pajak untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan 

atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 Undang-Undang KUP.  

 

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan secara sengaja. 

4) Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah 

merugikan wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar.  

 

 

c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Pajak Daerah 

Karena Kealpaan 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 

18 Tahun 1997 dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak terkait 

dengan pejabat pajak daerah sebagaimana di bawah ini :  

1) Unsur subjek tindak pidana adalah pejabat pajak daerah.  



215 

 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah tidak 

memenuhi kewajiban merahasiakan kepada pihak lain yang tidak 

berhak, segala sesuatu yang dilakukan atau diberitahukan kepadanya 

oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, untuk 

menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 

kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam kerahasiaan mengenai perpajakan 

daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga supaya wajib 

pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu.  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan secara kealpaan. 

4) Akibat atas perbuatan tersebut adalah merugikan wajib pajak yang 

kerahasiaannya dilanggar.  

 

d. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Pajak Daerah Secara 

Sengaja 

 

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 mengatur 

ketentuan pidana terhadap pejabat daerah yang melaksanakan tindak pidana 

perpajakan secara sengaja. Seperti halnya tindak pidana membuka rahasia 

wajib pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak daerah karena kealpaan, maka 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja juga merupakan 

tindak pidana pengaduan. Unsur-unsur tindak pidana pajak adalah 

sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana pajak adalah pejabat pajak daerah atau 

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat. 

  
2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu :  

a) Pejabat daerah tidak memenuhi kewajiban merahasiakan kepada 

pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak, dalam rangka jabatan  

b) Sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No.18 Tahun 1997, atau  Seseorang yang menyebabkan 

tidak dipenuhinya kewajiban pejabat kepada pihak lain yang tidak 

berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam 
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sidan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang No.18 Tahun 1997.   

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan secara sengaja.   

4) Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah 

merugikan wajib pajak yang kerahasiaannya dilanggar.  

 

6. Tindak Pidana dilakukan oleh Wajib Pajak  

Dalam pajak penghasilan, subyek pajak diartikan meliputi orang 

pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi dan badan. Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara 

Perpajakan menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah: 

a. Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi 

sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

 

b. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, 

kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk 

usaha tetap. 

 

Penggunaan istilah wajib pajak seringkali disamakan dengan subyek 

pajak, tetapi sebenarnya ada perbedaannya. Perbedaannya, subyek pajak  

yang ada kewajiban membayar pajak itulah yang disebut wajib pajak. Subyek 

pajak yang benar-benar memperoleh penghasilan, karena itu berkewajiban 

membayar pajak, disebut sebagai wajib pajak yang dikenakan kewajiban 

membayar pajak menjadi wajib pajak.242 

                                                           
242  Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan 

Tatacara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Berikut ini tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) yang 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, yaitu: 

 

a. Tindak Pidana yang Dilakukan Karena Kealpaan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

unsur-unsur tindak pidana pajak adalah sebagaimana di bawah ini :   

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu :  

a) Tidak menyampaikan SPT, atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya 

tidak benar atau tidak lengkap,  

b) Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan karena kealpaan243 

dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan 

perbuatan pertama kali. 

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara.  

 

 

b. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja Terkait 

dengan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007 unsur-unsur tindak pidana pajak terkait dengan 

pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak adalah 

sebagaiama di bawah ini : 

a) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.  

b) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada empat, yaitu : 

Tidak mendaftaran diri, atau Tidak melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau Menyalahgunakan 

atau menggunakan tanpa hak NPWP, atau  

                                                           
243  Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (weten) dan 

menghendaki (willen) kesalahan karena ke alpaan: Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui 

tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan 

(kurang hati-hati, kurang teliti dan sebagainya).  
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c) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. 

d) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja.244 

e) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara. 

 

c. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja Terkait 

dengan Surat Pemberitahuan  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007 unsur-unsur tindak pidana pajak terkait dengan 

SPT adalah sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.  

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu : 

a) Tidak menyampaikan SPT, atau  

b) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar 

atau tidak lengkap. 

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja 

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara.  

 

d. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja Terkait 

dengan Pemeriksaan Pajak dan Pembukuan 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e – h Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2007 unsur-unsur tindak pidana pajak terkait dengan 

pemeriksaan pajak dan pembukuan adalah sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang. 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada empat, yaitu :  

a) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000,  

b) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, 

c) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,  

d) Tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau 

dokumen lainnya. 

                                                           
244 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: Bayu Grafika, hlm. 96. 
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3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja 

Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara.  

 

7. Tindak Pidana Dalam Rangka Penyidikan Pajak  

Pasal 41B Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengatur ketentuan 

pidana terhadap setiap orang yang menghalangi pelaksanaan penyidikan 

pajak. Unsur-unsur tindak pidana pajak dimaksud adalah sebagaimana di 

bawah ini : 

a. Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang. 

b. Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah menghalangi 

atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 

misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan, 

menyembunyikan bahan bukti dan sebagainya. 

c. Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja. 

d. Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah penyidik pajak 

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  

 

 

8. Tindak Pidana Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  

a. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan Karena Kealpaan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 

unsur - unsur tindak pidana pajak adalah sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah barang siapa;  

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada dua, yaitu : 

Tidak mengembalikan / menyampaikan SPOP kepada Direktorat 

Jenderal Pajak, atau  Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar.  

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan karena kealpaan. 

Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ini berarti tidak 

sengaja, lalai dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut 

mengakibatkan kerugian bagi negara.  

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian negara. 
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b. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan dengan Sengaja oleh Setiap 

Orang 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang No. 12 

Tahun 1985 unsur-unsur tindak pidana pajak adalah sebagaimana di bawah 

ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah barang siapa.  

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada lima, yaitu : 

Tidak mengembalikan / menyampaikan SPOP kepada Direktorat 

Jenderal Pajak, atau Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.   

3) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen 

lainnya, atau   

4) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 

diperlukan.  

5) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja. 

6) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian negara.  

 

9. Tindak Pidana Dalam Bidang Bea Materai  

a. Tindak Pidana Pajak Terkait dengan Benda Materai  

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 

unsur-unsur tindak pidana pajak adalah sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang, yang diwujudkan 

dalam perkataan barang siapa. 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada empat, yaitu :  

a) Meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai atau 

meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk 

mengesahkan materai. 

b) Menyimpan dengan maksud untuk  diedarkan ke Negara 

Indonesia materai palsu, yang dipalsukan, atau yang dibuat 

dengan melawan hak. 

c) Menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, 

menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia 

materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, 

atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-
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olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain 

menggunakan dengan melawan hak, atau 

d) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja. 

3) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian bagi negara.  

 

Pada dasarnya tindak pidana terkait dengan benda materai yang diatur 

dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 ini telah diatur dalam 

KUHP, yaitu dalam BAB XI KUHP yang mengatur tentang pemalsuan 

materai dan merek, mulai Pasal 253 sampai dengan Pasal 261 KUHP. Hanya 

saja untuk dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. 

 

b. Tindak Pidana Pajak Terkait dengan Pelunasan Bea Materai 

dengan Cara Lain 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 

dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak sebagaimana di bawah ini  

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang 

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah 

menggunakan cara lain untuk melunasi Bea Materai terutang, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-

Undang No. 13 Tahun 1985, tanpa izin Menteri Keuangan 

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja 

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah menimbulkan 

kerugian bagi negara 

 

10. Tindak Pidana dalam Bidang Pajak Daerah  

a. Tindak Pidana Pajak yang Dilakukan Karena Kealpaan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 18 

Tahun 1997 dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak di bidang 

pajak daerah, sebagaimana di bawah ini : 

1) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap wajib pajak.  

2) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada tiga, yaitu :  

a. Tidak menyampaikan SPTPD, atau  
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b. Mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap,  

c. Melampirkan keterangan yang tidak benar. 

3) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaj 

4) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah merugikan 

keuangan daerah. 

 

b. Tindak Pidana Dalam Rangka Penagihan Pajak  

1) Tindak Pidana Terkait dengan Penguasaan Barang Sitaan oleh 

Penanggung Pajak 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang 

No.19 Tahun 2000 dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak 

sebagaimana di bawah ini : 

a) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap penanggung pajak. 

b) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada empat, yaitu : 

1) Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak 

barang yang telah disita. 

2) Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak 

tanggungan untuk pelunasan utang tertentu, 

3) Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau 

diagunkan untuk pelunasan hutang tertentu, dan atau  

4) Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan 

Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang 

sitaan. 

c) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas tidak diatur secara tegas, 

kelalaian atau kesengajaan. 

d) Akibat atas perbuatan yang melanggar hukum adalah merugikan 

keuangan negara atau keuangan daerah. 

 

2) Tindak Pidana Terkait dengan Penghalangan Jurusita Pajak 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2000 dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana pajak 

sebagaimana di bawah ini : 

a) Unsur subjek tindak pidana adalah setiap orang.  

b) Unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum ada tiga, yaitu :  
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1) Mencegah tindakan juru sita pajak dalam melaksanakan ketentuan 

undang-undang, atau 

2) Menghalang-halangi tindakan juru sita pajak dalam melaksanakan 

ketentuan undang-undang, atau   

3) Mengagalkan tindakan juru sita pajak dalam melaksanakan 

ketentuan undang - undang. 

c) Unsur kesalahan atas perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja. 

d) Akibat atas perbuatan yang bersifat melanggar hukum adalah juru sita 

pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan undang-undang pajak.  

 

 

C. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam 

Hukum Positif Indonesia  
 

Ketentuan pidana perpajakan terdapat dalam undang-undang yang 

menjerat hukum pajak formal, yaitu Undang-Undang KUP dan Undang-

Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hanya saja ketentuan pidana 

dalam Undang-Undang KUP, tidak mengatur secara tegas tentang 

pelanggaran pidana dan sanksi pidana terkait dengan PBB maupun Bea 

Materai. Hal ini berarti tidak semua perumusan yang ada dalam Undang-

Undang KUP, dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak pusat.  

Karena itu khusus untuk PBB dan Bea Materai, ketentuan pidana 

pajak diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang PBB dan Undang-

Undang Bea Materai. Khusus untuk ketentuan pidana pajak yang berkaitan 

dengan pajak daerah, diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak. Selalu 

berkaitan antara penerapan hukum pajak formal dalam pelaksanaan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak menutup kemungkinan untuk 

mendapat perlawanan dari wajib pajak. Karena itu Undang-Undang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga memuat ketentuan pidana. 
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Ketentuan pidana pajak di Indonesia saat ini diatur dalam undang-

undang perpajakan berikut ini :  

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan beserta amandemen, pada Pasal 38-43A. 

2. Undang-Undang No.12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan dan amandemennya, pada Pasal 24-27. 

3. Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai pada Pasal 

13-14. 

4. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan amandemennya pada Pasal 37-41, serta  

5. Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa dan amandemennya pada Pasal 23 dan 41A.  

 

Ketentuan pidana yang diatur dalam hukum pajak Indonesia, pada 

dasarnya sudah secara tegas mencantumkan tentang unsur-unsur pidana 

pajak dan sanksi pidana perpajakan, yang dapat dikenakan kepada siapa saja 

yang melanggarnya. Unsur pidana yang diatur antara lain terkait dengan 

unsur tidak pidana, unsur pelaku, akibat dari tindak pidana pajak yang 

dilakukan pelaku, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. 

Ketentuan pidana tersebut berlaku tidak saja terhadap wajib pajak, 

tetapi juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan perpajakan, 

termasuk pihak ketiga dan petugas pajak. Adanya ketentuan ini memberikan 

kepastian hukum bahwa undang-undang pajak dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya dan bagi siapa pun yang melanggar akan dikenakan 

sanksi yang tegas.  

 

1. Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2009  

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) 
 

Salah satu hal yang diatur dalam Undang - Undang KUP adalah 

ketentuan pidana perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak (WP), 
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wakil wajib pajak, fiskus, maupun pihak ketiga yang tidak ada kaitannya 

dengan wajib pajak. Hanya saja  pasal - pasal yang mengatur tentang 

ketentuan pidana dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 telah beberapa 

kali diubah dalam amandemen Undang - Undang KUP, walaupun perubahan 

tersebut tidak sekaligus dilakukan.  

Karena itu untuk mengetahui dasar hukum pidana pajak yang berlaku 

saat ini pada Undang - Undang KUP, harus melihat pada Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya dalam Undang - Undang No.28 Tahun 

2007, kemudian di rubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2009  

a. Pasal 38 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang – 

Undang No. 16 Tahun 2009:  

 

Setiap orang yang karena kealpaannya;  

1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;  

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya 

tidak benar.  

  

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 

perbuatan tersebut, merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 

pertama kali sebagaiama dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling 

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 

(tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.  

 

b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang – 

Undang No. 16 Tahun 2009: 

 

1) Setiap orang yang dengan sengaja :  

 

a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahnya untuk 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ; 

b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak; 

c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ;  
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d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan 

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; 

e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ;  

f) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya ;  

g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 

indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, 

catatan, atau dokumen lain ;  

h) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 

termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 

dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara 

program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (11) ; atau  

i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

 

2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 

(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 

lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana 

penjara yang dijatuhkan ; 

 

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak 

pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan kompensasi 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 restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi 

atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) 

kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau 

pengkreditan yang dilakukan.  
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c. Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang – 

Undang No. 16 Tahun 2009: 

 

Setiap orang yang dengan sengaja :  

 

1) Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti 

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ; 

atau  

 

2) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai 

pengusaha kena pajakdipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti 

setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak 

dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan 

pajak, dan atau bukti setoran pajak.  

 

d. Sanksi Pidana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  

 

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah 

lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, 

berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang 

bersangkutan. 

 

e. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  

 

1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);  

 

2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban 

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 

banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);  

 

3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

kerahasiaannya dilanggar.  
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f. Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  

 

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang 

diminta sebagaimana dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak 

memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti 

yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima 

juta rupiah). 

 

g. Pasal 41B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit 

penyidikan tindak pidana perpajakan dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,- 

(tujuh puluh lima juta rupiah) 

 

h. Pasal 41C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  

1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya 

kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- 

(delapan ratus juta rupiah).  

3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan 

informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  

4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan 

informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada 

negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).  

 

2. Sanksi Pidana Dalam Undang - Undang Pajak Bumi dan Bangunan 

 

Ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Undang-Undang PBB) selain berisi ketentuan material juga 

ketentuan formal pemungutan PBB. Salah satu hal yang diatur adalah 

ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII.  
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a. Pasal 24 Undang-Undang PBB  Barang siapa karena kealpaannya :  

(1)..tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak ;  (2). menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga 

menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 

2 (dua) kali pajak yang terutang. 

 

b. Pasal 25 Undang-Undang PBB  

 

1) Barang siapa dengan sengaja :   

a) Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;  

b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya 

tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar;  

c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain 

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;  

d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjam surat atau 

dokumen lainnya ;  

e) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan 

yang diperlukan ;   

f) Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda 

setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.  

 

2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan melakukan 

tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e, 

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun 

atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  

 

3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 

dua apabila seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang 

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya 

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan 

atau sejak dibayarnya denda.  

 

c. Pasal 26 Undang-Undang PBB: Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 

10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. 

 

d. Pasal 27 Undang-Undang PBB  (1) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran. (2) 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah 

kejahatan.  
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3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Bea Materai 

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-

Undang Bea Materai) selain berisi ketentuan material juga ketentuan formal 

pemungutan Bea Materai. Salah satu hal yang diatur adalah ketentuan pidana 

yang diatur dalam Bab V. 

a. Pasal 13 Undang - Undang Bea Materai   

 

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana :  

 

1) Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel atau kertas 

meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk 

mensahkan meterai ;   

2) Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk 

diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia meterai palsu, 

yang dipalsukan,  atau yang dibuat dengan melawan hak ;   

3) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, 

menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke 

Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, 

tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah 

menghilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan menyuruh 

orang lain menggunakan dengan melawan hak ;   

4) Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang 

diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk 

meniru dan memalsukan benda materai; 

 

b. Pasal 14 Undang-Undang Bea Materai (1). Barang siapa dengan 

sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) hurud b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. (2). Tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.  

 

4. Ketentuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

 

Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 

selain berisi ketentuan material juga ketentuan formal pemungutan pajak 
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daerah di Indonesia. Salah satu hal yang diatur adalah ketentuan pidana yang 

diatur dalam Bab VIII. 

a. Pasal 37 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   

1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 

(dua) kali jumlah pajak yang terutang;  

2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi tidak  benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 

(empat) kali jumlah pajak yang terutang.  

 

b. Pasal 38 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang 

bersangkutan. 

 

c. Pasal 40 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

 

1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

kerahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah).   

2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);  

 

3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

kerahasiaannya dilanggar.  (4). Besarnya denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau 

kembali dengan peraturan pemerintah. 

 

d. Pasal 41 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan 

ayat (2) merupakan penerimaan negara. 
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5. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Undang - Undang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa 

 

Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemungutan pajak, 

undang-undang perpajakan Indonesia mengatur tentang ketentuan 

pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, yang memberikan kewenangan 

kepada fiskus untuk melakukan penagihan pajak secara paksa terhadap wajib 

pajak, sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan oleh undang-

undang. Kegiatan ini meliputi penyampaian surat teguran, surat paksa, 

penyitaan, pelelangan, serta pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib 

pajak atau penanggung pajak.  

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, walaupun diatur 

dalam undang-undang, tetapi tidak selalu diikuti oleh wajib pajak atau 

penanggung pajak. Kadang kala dijumpai upaya untuk menghalangi 

pelaksanaan penagihan pajak tersebut.  

Untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan penagihan pajak, maka 

Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur 

ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, penanggung 

pajak, atau pihak lain yang menghalangi pelaksanaan penagihan pajak.  

Hal ini secara tegas dimasukkan dalam Undang-Undang No. 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.  

a. Pasal 23 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000  Penanggung pajak 

dilarang : 
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1) Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak 

barang yang telah disita ; 

2) Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak 

tanggungan untuk pelunasan hutang tertentu ;  

3) Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau 

digunakan untuk pelunasan utang tertentu ; dan atau  

4) Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan 

Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang 

sitaan. 

 

b. Pasal 41A Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 

 

1) Penanggung pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak 

melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling 

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

 

3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah tau 

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan 

sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan 

tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang 

dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling 

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 

c. Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 

 

1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi 

setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan 

penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui 

Kantor Lelang.  

2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, 

tabungan, saldo rekening Koran, obligasi, saham, atau surat 

berharga lainnya, piutang atau penyertaan modal pada perusahaan 

lain dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang 

dengan cara :  

a) Uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah ;  
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b) Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 

dipindahbukukan ke kas negara atau kas daerah atas 

permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan ;  

c) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang 

diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas 

permintaan pejabat ;  

d) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak 

diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pemenang ; 

e) Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang penagihan 

hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat ; 

f) Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte 

persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak 

kepada pejabat ;  

 

4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya 

penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).  

5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan 

dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) diatur dengan peraturan pemerintah.  

 

6. Sanksi Pidana Dalam KUH-Pidana  

   Dalam KUH-Pidana ada beberapa pasal yang dapat dikualifikasikan 

maupun diterapkan dan disinkonisasikan dan menjadi keharmoniasan dalam 

pelanggaran di bidang perpajakan yaitu: 

1. Pasal 209 KUHP  

 

Perbuatan penyuapan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang lain, 

diancam dengan hukuman pidana dalam pasal 209 KUHP paling lama 

2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah), yaitu barang siapa memberi 

atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud 

menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

 

b. Pasal 242 KUHP (memberikan keterangan palsu diatas sumpah) 

 

Perbuatan ini adalah memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik 

dengan lisan maupun tulisan baik dirinya sendiri maupun kuasanya 
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yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun. 

 

c. Pasal 263 KUHP (memalsukan surat)   

 

1) Ayat  1: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan 

surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau 

pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari 

pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 

orang lain, memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 

tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana 

penjara paling lama 6 tahun. 

 

2) Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan 

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 

sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

 

 

d. Pasal 322 KUHP (membuka rahasia 

 

1) Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang 

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang 

sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

sembila ribu rupiah. 

 

2) Ayat (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, 

maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.  

 

e. Pasal 368 KUHP (pemerasan dan pengancaman)  

 

1) Ayat (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa 

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian 

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat 

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun. 

 

2) Ayat (2)  Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat 

berlaku bagi kejahatan ini. 

 

f. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) Barang siapa dengan sengaja dan 

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 
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kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah. 

 

g. Pasal 415 KUHP: Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara 

waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga 

yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat 

berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong 

sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam 

dengan pidana penjsra paling 1ama tujuh tahun.  Pegawai negeri atau 

orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat 

berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau 

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  

 

h. Pasal 416 KUHP: Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas 

menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara 

waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-

buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  

 

i. Pasal 417 KUHP: Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara 

waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau 

membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna 

meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, 

akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasai nya karena 

jabatannya, atau memhiarkan orang lain menghilangkan, 

menghancurkan, merusakkan atau memhikin tak dapat di pakai 

barang- barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam 

melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun enam bulan.  

 

j. Pasal 418 KUHP : Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah 

atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya 

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

 

k. Pasal 419 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun seorang pejabat:  
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1) Ayat (l); Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya 

bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya 

supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya;  

 

2) Ayat (2); Yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu 

diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya. 

 

l. Pasal 420 KUHP  Diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun:  

 

1) Ayat (1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal 

diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;  

 

2) Ayat (2) Barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk 

menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima 

hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu 

diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus 

diputus oleh pengadilan itu. 

 

m. Pasal 421KUHP Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan 

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan.  

 

n. Pasal 422 KUHP Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana 

menggunakan barang paksaan, baik untuk memeras pengakuan, 

maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.  

 

o. Pasal 423KUHP: Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk 

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 

sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  

 

p. Pasal 425KUHP 

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun: 

 

1) Ayat (1) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah 
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berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas 

umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;  

2) Ayat (2) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang 

seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal 

diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;  

 

3) Ayat (3) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, 

seolaholah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah 

menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai 

Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya 

bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut. 

 

 

q. Pasal 435 KUHP 

 

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung 

sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, 

yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia 

ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

delapan belas ribu rupiah.  

 

 

D. Kasus Kejahatan Pajak  

 

1. Kasus Penggelapan Pajak Oleh PT Asian Agri Group (AAG) 

 

PT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar 

kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut 

majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di 

Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar (sekitar Rp 25,5 

triliun).   

Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah 

naungan Grup Raja Garuda Mas, di antaranya: Asia Pacific Resources 

International Holdings Limited (APRIL), Indorayon, PEC-Tech,  Sateri 

International, dan Pacific Oil & Gas.Secara khusus, PT AAG memiliki 200 
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ribu hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan 

Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit 

mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton 

minyak sawit mentah – selain tiga pabrik minyak goreng. 

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari 

aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di 

Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. 

Vincent saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT AAG – 

yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus 

oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan 

diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa 

sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah 

terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. 

Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia 

menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa. Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 

Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan 

permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen 

keuangan dan data digital.Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang 

berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, 

disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer 

pricing PT AAG secara terperinci.  

Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit 

mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar 
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negeri dengan harga di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali 

ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam 

negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri 

yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif. 

Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan 

menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak – karena memang 

permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan perpajakan. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jendral Pajak, Darmin Nasution, 

kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan 

intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut 

melakukan serangkaian penyelidikan – termasuk penggeladahan terhadap 

kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan. 

Berdasarkan hasil penyelidikan  tersebut (14 perusahaan diperiksa), 

ditemukan Terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak 

penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa 

dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan 

pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan 

hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. 

mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar.  

Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak 

penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT 

Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan 
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terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan 

keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. 

Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 

2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang masing-masing berinisial ST, 

WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL.  

Terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh PT AAG tidak terlepas 

dari pemberitaan investigatif Tempo – baik koran maupun majalah – dan 

pengungkapan dari Vincent. Dalam konteks pengungkapan suatu perkara, 

apalagi perkara tersebut tergolong perkara kakap, mustinya dua pihak ini 

mendapat perlindungan sebagai whistle blower. 

 Kenyataannya, dua pihak ini di-blaming. Alih-alih memberikan 

perlindungan, aparat penegak hukum malah mencoba mempidanakan 

tindakan para whistle blower ini. Vincent didakwa dengan pasal-pasal 

tentang pencucian uang – karena memang dia, bersama rekannya, sempat 

mencoba mencairkan uang PT AAG. Bahkan Vincent telah divonis dan 

dihukum 11 tahun penjara. Sementara itu, pesan pendek (SMS) Metta 

Dharmasaputra – wartawan Tempo – disadap aparat penegak hukum, print-

out-nya beredar di kalangan pers.  

Pemberitaan investigatif Metta Dharmasaputra dan komunikasinya 

dengan Vincent sempat menjadi urusan Dewan Pers, bahkan nyaris diproses 

secara pidana. Selain itu, pemberitaan Tempo juga di-blaming melalui riset di 

bidang komunikasi publik oleh dosen Fisipol UGM atas pesanan PT AAG – 
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yang menyatakan bahwa pemberitaan-pemberitaan seputar kasus 

penggelapan pajak tersebut tidak mencari solusi yang komprehensif. 

 Sedangkan P3-ISIP UI – yang melakukan riset serupa atas pesanan 

PT AAG – menyimpulkan bahwa pers (pemberitaan Tempo) cenderung 

melakukan bias dan keberpihakan yang secara etis patut direnungi. Bisa jadi 

hasil-hasil riset tersebut sebagai legitimasi untuk memperkarakan Tempo.Apa 

yang dialami Vincent dan Tempo tersebut sebenarnya merupakan cermin 

buram bagi perlindungan saksi di Indonesia selama ini. Kejadian ini 

bukanlah yang pertama dialami para pengungkap fakta. Tetapi kejadian 

berulang yang tujuannya tidak lain adalah untuk menutupi kejahatan yang 

sesungguhnya.  

Para pengungkap fakta semacam ini sering mengalami berbagai 

bentuk kekerasan – intimidasi dan teror, bahkan diperkarakan secara hukum 

– baik perdata maupun pidana. Lihat saja misalnya Kasus Udin, kasus Endin 

Wahyudi, Kasus Ny Maria Leonita, Kasus Romo Frans Amanue, dan banyak 

lagi. Jangan sampai apa yang dialami Vincent dan Tempo tersebut menjadi 

alat untuk membungkam pengungkapan kasus yang sesungguhnya, dalam hal 

ini dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG. 

 

2.   Kasus Pajak PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan 

PT Arutmin Indonesia 

 

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kasus dugaan pidana pajak tiga 

perusahaan tambang milik Grup Bakrie tak terkait dengan kasus royalti batu 

bara yang juga melibatkan enam perusahaan tambang, termasuk dua 
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perusahaan milik grup yang sama, beberapa waktu lalu. 

"Ini persoalan pajak saja," kata Direktur Jenderal Pajak, Mochamad 

Tjiptardjo 

Beliau menegaskan bahwa, kasus yang melibatkan PT Kaltim Prima 

Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia ini sama seperti 

kasus dugaan pidana pajak lainnya.  Kasusnya berawal dari informasi yang 

masuk dari intelijen Direktorat Jenderal Pajak.  

Dari tiga perusahaan tadi memang ada dua yang masuk dalam tahap 

penyidikan. Selain itu, penyidik pajak juga melakukan pemeriksaan bukti 

permulaan terhadap satu perusahaan. Disinggung soal permintaan klarifikasi 

kelompok usaha Bakrie atas kasus ini, Tjiptardjo mengungkapkan 

komunikasi antara aparat pajak dan perusahaan-perusahaan terkait sudah 

dilakukan sejak awal pemeriksaan. Bahkan, beberapa juga telah diperiksa di 

kantornya.  

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan 

penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah 

payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun 

pajak 2007. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, 

PT Bumi Resources Tbk, dan PT Aruitmin Indonesia. 

Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan 

Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan secara benar.  
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Direktorat telah menetapkan status penyidikan pada kasus pajak KPC 

sejak Maret 2009. Pada kasus Bumi, Direktorat baru menerbitkan Surat 

Perintah Penyidikan dan segera akan melayangkan Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung.  

Adapun terhadap kasus Arutmin, Direktorat baru melakukan 

pemeriksaan bukti permulaan. Belakangan kasus ini jadi dikaitkan dengan 

kasus tunggakan royalti batu bara yang mencuat tahun lalu. Dari enam 

perusahaan yang tersangkut kasus ini, dua perusahaan adalah yang kini 

tersandung kasus dugaan pidana pajak, yakni PT Kaltim Prima dan PT 

Arutmin. KPC diduga menahan pembayaran dana bagi hasil produksi batu 

bara sebesar US$ 115,6 juta. Sedangkan Arutmin sebesar US$ 68,6 juta. 

 

3. Kasus Pajak PT. Sulasindo  

 

Modus perusahaan untuk menghindar dari kewajiban pajak seperti 

yang dilakukan oleh PT Sulasindo Niagatama yang berlokasi di Gresik ini 

cukup rapi. Sejak awal berdiri, perusahaan ini telah merekrut orang lain yaitu 

Hadi Mulyono untuk menjadi komisaris. Hal ini terungkap dalam 

persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan terdakwa Hadi 

Mulyono (39), asal Sragen Jawa Tengah yang didakwa sebagai pihak paling 

bertanggung jawab dalam perkara penyalahgunaan faktur pajak oleh PT 

Sulasindo Niagatama. Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut, negera 

dirugikan hingga Rp 118 miliar rupiah. 

Dalam kasus ini, penasihat hukum (Pengacar) terdakwa Rahardjo, 

mengatakan kliennya hanya pihak yang dikorbankan oleh PT Sulasindo 
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Niagatama, ia hanya seorang pekerja serabutan yang pada waktu kejadian 

tahun 2007 bertemu dengan sesorang yang bernama Puguh lalu ditawari 

pekerjaan. Setelah itu terdakwa diajak ke kantor notaris yang sedang dalam 

proses mendirikan akte perusahaan, untuk dijadikan sebagai Komisiaris PT 

Sulasindo Niagatama. 

Lebih jauh Rahardjo mengungkapkan, pemesan faktur pajak fiktif itu 

biasanya kalangan orang berduit yang mengimpor barang mewah dari luar 

negeri. Mereka biasanya menginginkan identitasnya tidak diketahui oleh 

lembaga berwenang.  

Sementara, dalam surat dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari 

Kejari Surabaya, Tri Murdiyati menjelaskan, terdakwa selaku komisaris PT 

Sulasindo Niagatama perusahaan yang bergerak dibidang impor barang- 

telah menerbitkan faktur pajak fiktif telah menjual barang impor kepada 

beberapa perusahaan. 

Artinya, dari dakwaan tersebut, menjadi otomatis bagi pihak yang 

telah mendapatkan faktur fiktif tersebut digunakan sebagai bukti telah 

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak berkewajiban 

membayar pajak. Akibat faktur pajak fiktif yang telah diterbitkan terdakwa 

tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah.  

Akibat perbuatanya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 39a jo 

pasal 43 UU RI No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 28 tahun 2007 dan 

UU RI No 16 tahun 2009 jo pasal 6 ayat (1) KUHP.  
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BAB IV 

 

PERBANDINGAN HARMONISASI SANKSI PIDANA PERPAJAKAN 

INDONESIA DENGAN KUH- PIDANA DALAM RANGKA 

PENGEMBANGAN HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA  

DENGAN NEGARA LAIN 

 

A.  Formulasi Pidana Pajak di Negara Amerika Serikat 

1. Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak di Amerika 

Amerika Serikat adalah sebuah republik federal dengan pemerintah 

negara bagian dan lokal otonom. Pada masing-masing tingkat termasuk pajak 

atas penghasilan, properti, penjualan, impor, penggajian, perkebunan dan 

hadiah, serta berbagai biaya. Pajak yang dikenakan atas penghasilan bersih 

individu dan korporasi oleh negara, federal, dan beberapa pemerintah daerah. 

Penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan peraturan pajak, 

bukan prinsip-prinsip akuntansi, dan mencakup hampir semua pendapatan 

dari sumber apapun. Pengeluaran bisnis yang paling mengurangi penghasilan 

kena pajak, meskipun batas berlaku untuk beberapa pengeluaran. Individu 

diizinkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak oleh tunjangan pribadi 

dan pengeluaran non-bisnis tertentu, termasuk pajak bunga hipotek rumah, 

negara bagian dan lokal, sumbangan amal, dan biaya lainnya yang 

dikeluarkan medis dantertentu di atas persentase tertentu dari pendapatan. 

Negara aturan untuk menentukan penghasilan kena pajak seringkali berbeda 

dari peraturan federal. Tarif pajak federal bervariasi dari 15% sampai 35% 

dari penghasilan kena pajak. 
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 Pajak gaji yang dikenakan oleh federal dan semua pemerintah negara 

bagian. Ini termasuk Jaminan Sosial dan Medicare pajak yang dikenakan 

pada tingkat gabungan dari 15,3%.  

Pajak bagi properti yang dikenakan oleh sebagian besar pemerintah 

daerah dan banyak otoritas tujuan khusus berdasarkan nilai pasar wajar 

properti. Sekolah dan otoritas lainnya sering secara terpisah diatur, dan 

mengenakan pajak yang terpisah. Properti pajak umumnya dikenakan hanya 

pada realty, untuk pajak penjualan yang dikenakan oleh sebagian besar 

negara bagian dan beberapa daerah di harga pada penjualan eceran berbagai 

barang dan beberapa layanan. Tarif pajak penjualan dari 0% sampai 16%,. 

Pajak penjualan dikumpulkan oleh penjual pada saat penjualan, atau 

dikirimkan sebagai penggunaan pajak oleh pembeli barang kena pajak yang 

tidak membayar pajak penjualan. 

Pemberlakukan tarif atau bea bea atas impor berbagai jenis barang 

dari banyak yurisdiksi. Tarif ini atau tugas harus dibayar sebelum barang 

dapat diimpor secara legal.  Tingkat bertugas bervariasi dari 0% menjadi 

lebih dari 20%, berdasarkan barang tertentu dan negara asal.  

Sedangkan state dan hadiah pajak yang dikenakan oleh pemerintah 

federal dan beberapa pemerintah negara bagian pada transfer harta warisan, 

dengan kehendak, atau sumbangan waktu hidup. Mirip dengan pajak 

pendapatan federal, real dan hadiah federal yang pajak yang dikenakan pada 

properti di seluruh dunia warga negara dan penduduk dan memungkinkan 

kredit pajak asing.  
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Sanksi bagi yang tidak membayar kewajibannya atas pajak di Negara 

Amerika diatur dalam “The tax code, 26 United States Code section 7201, 

provides”: 

“Sec. 7201. Attempt to evade or defeat tax Any person who willfully 

attempts in any manner to evade or defeat any tax imposed by this 

title or the payment thereof shall, in addition to other penalties 

provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, 

shall be fined not more than $100,000 ($500,000 in the case of a 

corporation), or imprisoned not more than 5 years, or both, together 

with the costs of prosecution.”  

 

Hukuman paling tinggi bagi warga yang memiliki mata pencaharian 

di Amerika, kemudian tidak membayar pajak, diancam 5 (lima) tahun 

penjara. Pembuktian untuk warga yang tidak membayar pajak, dilakukan 

oleh lembaga kejaksaan, sebagaimana dikutip, yaitu:245 

“To prove a violation of the statute, the prosecutor must show (1) the 

existence of a tax deficiency (an unpaid federal tax), (2) an 

affirmative act constituting an evasion or attempted evasion of either 

the assessment or payment of that tax, and (3) willfulness (connoting 

the voluntary, intentional violation of a known legal duty).” 

 

Untuk membuktikan pelanggaran undang - undang, jaksa harus 

menunjukkan  

a. Adanya kekurangan pajak (pajak federal yang belum dibayar),  

b. Tindakan afirmatif merupakan suatu penggelapan atau penyelundupan 

berusaha baik penilaian atau pembayaran pajak itu, dan  

c. Hasrat keinginan (berarti juga sukarela, pelanggaran yang disengaja 

dari kewajiban hukum ). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 See generally Steven R. Toscher, J.D., Dennis L. Perez, J.D., Charles P. Rettig, J.D., LL.M. & 

Edward M. Robbins, Jr., J.D., LL.M., Tax Crimes, U.S. Income Portfolios, Vol. 636 (3rd ed. 

2012), Bloomberg BNA. 
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2. Pengurangan dan Pembebasan Pajak 

Sistem AS memungkinkan pengurangan penghasilan kena pajak 

untuk keperluan bisnis dan beberapa non-bisnis  pengeluaran, yang disebut 

pemotongan. Bisnis menjual barang mengurangi penghasilan bruto langsung 

oleh harga pokok penjualan. Selain itu, bisnis dapat mengurangkan sebagian 

besar jenis biaya yang dikeluarkan dalam bisnis. Beberapa pemotongan ini 

tunduk pada keterbatasan. Sebagai contoh, hanya 50% dari jumlah yang 

dikeluarkan untuk setiap makanan atau hiburan dapat dikurangkan.  Jumlah 

dan waktu pemotongan untuk biaya bisnis ditentukan di bawah wajib pajak 

akuntansi pajak metode, yang mungkin berbeda dari metode yang digunakan 

dalam catatan akuntansi. 

Beberapa jenis pengeluaran bisnis dapat dikurangkan selama periode 

tahun daripada saat terjadinya. Ini termasuk biaya aktiva tetap seperti 

bangunan dan peralatan. Biaya aset tersebut dipulihkan melalui pemotongan 

untuk depresiasi atau amortisasi. 

Selain pengeluaran bisnis, individu dapat mengurangi pendapatan 

dengan penyisihan pengecualian pribadi dan baik tetap standar pemotongan 

atau pemotongan diperinci. Salah satu pengecualian pribadi diperbolehkan 

per wajib pajak, dan pemotongan seperti tambahan diperbolehkan untuk 

setiap anak atau orang lain tertentu yang didukung oleh wajib pajak. Jumlah 

pengurangan standar bervariasi menurut status pengajuan wajib 

pajak.Pemotongan diperinci oleh individu termasuk bunga KPR, pajak 

properti, pajak tertentu lainnya, kontribusi untuk amal diakui, biaya 
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pengobatan lebih dari 7,5% dari penghasilan bruto disesuaikan , dan jumlah 

tertentu lainnya. Pembebasan pribadi, pengurangan standar, dan pemotongan 

diperinci terbatas (dihapus) di atas tingkat pendapatan tertentu.   

 

3. Badan Usaha Kena Pajak 

Perusahaan harus membayar pajak atas penghasilan kena pajak 

mereka secara independen dari pemegang saham mereka. Pemegang saham 

juga dikenakan pajak atas dividen yang diterima dari perusahaan. Sebaliknya, 

kemitraan tidak dikenakan pajak penghasilan, namun mitra mereka 

menghitung pajak mereka dengan memasukkan saham mereka item 

kemitraan. Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara AS atau 

penduduk dapat memilih untuk diperlakukan sama dengan kemitraan. Sebuah 

perseroan terbatas dan entitas tertentu bisnis lainnya dapat memilih untuk 

diperlakukan sebagai perusahaan atau kemitraan.  

Amerika umumnya mengikuti karakterisasi tersebut. Banyak negara 

juga memungkinkan perusahaan untuk memilih statusnya S korporasi. 

Organisasi-organisasi amal dikenakan pajak atas penghasilan bisnis. 

Transaksi tertentu dari badan usaha tidak dikenakan pajak. Ini termasuk 

banyak jenis formasi atau reorganisasi.  

 

4. Variasi Pengenaan Pajak Tiap Negara Bagian  

Komposisi penerimaan pajak negara dan pemerintah daerah untuk 

negara sampel dari Ohio, 2007.  43 negara dan banyak daerah di Amerika 

Serikat memberlakukan pajak penghasilan pada individu. 47 negara dan 
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banyak daerah mengenakan pajak atas penghasilan perusahaan.Tarif pajak 

bervariasi menurut negara dan wilayah, dan dapat tetap atau lulus.  

Kebanyakan Tarif sama untuk semua jenis pendapatan. Pajak 

penghasilan negara bagian dan lokal yang dikenakan selain pajak pendapatan 

federal. Pajak pendapatan negara diperbolehkan sebagai pengurang dalam 

perhitungan pajak penghasilan federal, tunduk pada pembatasan bagi 

individu. 

Negara bagian dan lokal penghasilan kena pajak ditentukan menurut 

hukum negara, dan sering didasarkan pada penghasilan kena pajak federal. 

Kebanyakan negara bagian sesuai dengan banyak konsep federal dan 

definisi, termasuk mendefinisikan pendapatan dan pemotongan bisnis dan 

waktu tersebut. aturan negara sangat bervariasi berkaitan dengan pemotongan 

diperinci individu. Kebanyakan negara bagian tidak mengizinkan 

pengurangan pajak penghasilan negara untuk perorangan atau perusahaan, 

dan mengenakan pajak pada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan di 

tingkat federal. 

Beberapa negara memiliki langkah-langkah alternatif penghasilan 

kena pajak, atau pajak alternatif, terutama bagi perusahaan. Amerika 

memberlakukan pajak penghasilan pajak umumnya semua pendapatan 

korporasi yang diselenggarakan di negara dan individu yang berada di negara 

bagian. Wajib Pajak dari negara lain dikenakan pajak hanya atas penghasilan 

yang diperoleh di negara bagian atau dibagikan kepada negara. Bisnis yang 



252 

 

dikenakan pajak penghasilan di negara hanya jika mereka memiliki 

perhubungan yang cukup dalam (koneksi ke) negara. 

 

5. Pengenaan Pajak Terhadap Bukan Penduduk 

Individu asing dan perusahaan tidak bertempat tinggal di Amerika 

Serikat dikenakan pajak penghasilan federal hanya pada pendapatan dari 

bisnis AS dan beberapa jenis pendapatan dari sumber-sumber AS .  Mereka 

dikenakan pajak pengalihan yang berbeda ( realdan hadiah pajak ) rezim dari 

pembayar pajak AS.   

Negara individu pajak penduduk di luar negara dan korporasi yang 

diselenggarakan di luar negara hanya pada upah atau pendapatan bisnis 

dalam negara. Pembayar beberapa jenis pendapatan yang bukan penduduk 

harus memotong pajak pendapatan federal atau negara pada pembayaran. 

Pemotongan Federal 30% atas penghasilan tersebut dapat dikurangi di bawah 

perjanjian pajak . Perjanjian tersebut tidak berlaku untuk pajak negara. 

 

B. Formulasi Sanksi Pidana Pajak di Negara Singapura 

1. Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak  

Tarif pajak Singapura tercatat paling rendah di ASEAN. Bahkan bila 

dibandingkan dengan Indonesia, perbedaannya cukup signifikan.  

Singapura yang terendah dengan 17%. Pajak yang rendah adalah suatu base 
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safety atau dengan kata lain dampak pajak yang rendah, transfer of agent 

(transaksi jasa) dan investasi bergerak ke Singapura.246 

Pelanggaran bagi yang tidak membayar pajak penghasilan ataupun 

kurang dalam pembayarannya. Di Singapura diantur mengenai sanksinya, 

sebagaimana ditegaskan dalam Article 96A Income Tax Act, bahwa: 

”(1)  Any person who wilfully with intent to evade or to assist any 

other person to evade tax — (a)prepares or maintains or authorises 

the preparation or maintenance of any false books of account or other 

records or falsifies or authorises the falsification of any books of 

account or records; or (b)makes use of any fraud, art or contrivance 

or authorises the use of any such fraud, art or contrivance, shall be 

guilty of an offence for which, on conviction, he shall pay a penalty of 

4 times the amount of tax which has been undercharged in 

consequence of the offence or which would have been undercharged 

if the offence had not been detected, and shall also be liable to a fine 

not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 

years or to both.” 

 

Sanksi pidana yang melakukan kejahatan pajak, diancam hukuman 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak sebesar 

$50.000 (lima puluh ribu dollar Singapura). 

 

2. Perbandingan Pengenaan Besaran Pajak  

Untuk objek pajaknya di Singapura penghasilan yang bersifat capital 

gain (berasal dari pendapatan investasi seperti deviden saham dan obligasi) 

tidak ditarik pajaknya. Sedangkan di Indonesia, pendapatan pribadi yang 

bersifat capital gain termasuk ke dalam penghasilan yang ditarik pajaknya.  

Perbedaan juga terletak kepada besarnya tarif dan cara penghitungan 

yang dikenakan untuk pendapatan WP, walaupun keduanya menggunakan 

                                                           
246 https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2464970/tarif-pajak-di-singapura-terendah-se-asean-

apa-bahayanya-bagi-ri, diakses tanggal 21 November 2016, pukul 04.30 WIB. 

https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2464970/tarif-pajak-di-singapura-terendah-se-asean-apa-bahayanya-bagi-ri
https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2464970/tarif-pajak-di-singapura-terendah-se-asean-apa-bahayanya-bagi-ri


254 

 

tarif yang bersifat progresif. Di Indonesia tarifnya bertingkat dari mulai 5% 

hingga 30% yang dikenakan menurut Pendapatan kena pajak, yaitu jumlah 

pendapatan bruto dikurangi pendapatan tidak kena pajak WP. Sementara di 

Singapura tarif yang dikenakan dari 3,5% ‐ 20% yang ditarik dari 

Chargeable Income. 

Untuk pph jenis Badan,  keduanya tidak  jauh berbeda kecuali dalam 

hal pengurangan pajak. Pengurangan pajak untuk PPh badan di Singapura 

lebih banyak daripada di Indonesia. Sementara untuk di Indonesia, 

pengurangan tarif berlaku jika badan berbentuk PT mengeluarkan sahamnya 

sebesar 40% di Bursa Efek Indonesia dan setelah melalui persayratan tertentu 

mendapat pengurangan tarif lebih rendah sebesar 5%.  

Perbedaaan dalam pengelolaan PPn Indonesia dan Singapura tidak 

banyak berbeda. Dalam penetapan wajib pajak dan pengelolaannya hampir 

sama. Kecuali dalam objek pajaknya, di Indonesia, tidak adaPPN untuk 

beberapa produk (kebutuhan dasar, makanan yang disajikan di hotel dan 

restoran, layanan medis, seni dan jasa hiburan, dll), sementara di Singapura 

hampir seluruhnya dikenai pajak.  

Dalam penarikan pajaknya, kedua negara memperhitungkan besarnya 

pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh penarik pajak. Yang 

menjadi perbedaan selain besarnya tarif  adalah di Indonesia PPn saat ini 

masih dimasukan ke dalam  pajak  daerah,  sementara di Singapura menjadi 

pajak pusat yang dikelola oleh IRAS serta tidak adanya PPn Barang Mewah, 

Sehingga semua objek dianggap sama. 
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C. Formulasi Sanksi Pidana Pajak di Negara Australia 

1. Perbedaan Sistem Perpajakan 

Pembandingan dan pembelajaran suatu sistem perpajakan negara lain 

dapat membantu agar UU pajak Indonesia bisa lebih matang sehingga dapat 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Australia merupakan sebuah 

negara federal yang terdiri dari enam negara bagian yang disebut state dan 

dua daerah teritorial di daratan utama serta beberapa daerah ekstra-teritorial. 

Masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

membuat UU sendiri dengan pengecualian atas beberapa kewenangan 

tertentu. Pemungutan pajak merupakan kewenangan pemerintah pusat yang 

disebut dengan common wealth.247 

Australia menganut sistem hukum common law yang kadang 

diistilahkan dengan judge make law. Artinya, meski terdapat UU tertulis 

yang dijadikan sebagai landasan hukum, dasar keputusan hakim (ratio 

decidendi dan obiter dicta) merupakan suatu jurisprudensi yang mengikat 

untuk digunakan dalam kasus yang sama setelahnya. Di sini, hakim 

mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menginterpretasikan UU 

tersebut. 

Pengadilan di Australia selain terdiri atas pengadilan federal juga 

mempunyai Pengadilan Negara Bagian dan Teritori. Sistem pengadilan 

tersebut berjenjang seperti pengadilan federal yang terdiri dari Federal 

                                                           
247  Ramzil Huda, Hukum Pajak Formal Indonesia Versus Australia, Majalah Pajak  -  8 May 

2015 
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Court, Full Federal Court, dan yang tertinggi adalah High Court, pengadilan 

yang berada di ibukota Australia, Canberra. 

Sengketa perpajakan diselesaikan pertama kali berupa objection 

(keberatan) kepada Commissioner (semacam Dirjen Pajak di Indonesia), 

kemudian review atas keputusan tersebut di Administrative Appeals 

Tribunal. Selanjutnya, appeal (banding) kepada pengadilan federal secara 

berjenjang dengan keputusan tertinggi berada di High Court.248 

Berbeda dengan Australia, Indonesia merupakan negara yang 

menganut sistem Civil Law. Dengan sistem ini, hakim hanya 

menginterpretasikan UU yang sudah ada tanpa ada kewenangan untuk 

mengatur hal yang berada diluar pasal dalam UU. 

Berkaitan dengan sistem pengadilan, di Indonesia pengadilan sipil 

terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah 

Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi. Namun, kasus sengketa 

perpajakan bukan merupakan kewenangan pengadilan-pengadilan tersebut, 

tetapi berada di Pengadilan Pajak. Apabila proses di pengadilan pajak telah 

dilalui, kasus masih dapat dilakukan peninjauan kembali di MA. 

 

2. Perbandingan Cakupan Pajak  

Australia mempunyai ketentuan Pajak Commonwealth dan Pajak 

Negara Bagian. Kewenangan Pajak Commonwealth adalah atas Pajak 

Penghasilan (PPh), Fringe Benefit Tax (FBT), Superannuation, Mineral 

Resources Rent Tax (MRRT), Petroleum Resource Rent Tax (PRRT). 

                                                           
248    Ramzil Huda, Hukum Pajak Formal Indonesia Versus Australia, Ibid,  
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Sementara untuk PPN (Good and Services Tax/GST), kewenangan 

pemungutan memang berada di pemerintah Commonwealth, tapi seluruh 

penerimaan PPN akan dikembalikan kepada masing-masing negara 

bagian.249 

Sama halnya dengan Australia, Indonesia juga mempunyai pajak 

pusat dan daerah. Pajak pusat berupa PPh, PPN, sebagian PBB, dan Bea 

Materai. Berkaitan dengan PPN, di Indonesia, PPN murni merupakan 

penerimaan pemerintah pusat dan hanya akan dibagikan kepada daerah 

melalui mekanisme APBN. 

Untuk mengatur ketentuan formal terkait perpajakan, Australia 

mempunyai Taxation Administration Act 1953 (Cth) (TAA 1953). UU ini 

pada bagian awal mengatur mengenai kewenangan Commissioner. Selain itu, 

UU ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana bagi 

pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hak bagi WP juga diatur oleh 

UU ini berkaitan dengan pengajuan keberatan (objection) kepada 

Commissioner, review kepada Administrative Appeals Tribunal (AAT) dan 

banding (appeal) kepada Pengadilan Federal. 

Australia juga mempunyai UU yang mengatur mengenai konsultan 

pajak dalam Tax Agent Services Act 2009 (Cth). UU tersebut mengatur 

tentang profesi konsultan pajak. Tujuannya agar jasa yang diberikan oleh 

konsultan pajak memenuhi standar profesional dan beretika. 

                                                           
249 Ramzil Huda, Hukum Pajak Formal Indonesia Versus Australia, Ibid,  
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Berbeda dengan Australia, di Indonesia, hukum pajak formal yang 

mengatur PPh dan PPN diatur oleh UU KUP. Sementara UU PBB dan Bea 

Materai mempunyai sekaligus ketentuan formal dan ketentuan material. 

Seperti halnya Australia, UU KUP juga mengatur mengenai hak dan 

kewajiban WP, sanksi administratif dan pidana serta wewenang otoritas 

perpajakan yang dalam hal ini berada pada Dirjen Pajak. 

Berkaitan dengan pengaturan konsultan pajak, negeri ini tidak 

mempunyai aturan setingkat UU untuk mengatur hal tersebut. Indonesia 

mengatur hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baik 

untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak maupun untuk 

penunjukan seorang kuasa bukan dalam beracara pengadilan pajak. 

 

3. Perbandingan Sanksi  pajak 

Di Australia, sanksi atas WP diatur dalam TAA 1953. Terdapat dua 

jenis sanksi administrasi berupa bunga General Interest Charge (GIC) dan 

Shortfall Interest Charge (SIC). GIC diatur pada section (s) 8AAD, yakni atas 

jumlah tidak/kurang bayar dikenai sanksi berupa bunga harian sebesar suku 

bunga pada surat utang bank berjangka 90 hari yang ditetapkan oleh bank 

sentral ditambah dengan premi 7 persen. Sementara SIC merupakan sanksi 

bunga atas pembetulan SPT yang diatur pada division 280 dengan sanksi 

dasar bunga harian bank sentral ditambah premi 3 persen.250 

                                                           
250    Ramzil Huda, Hukum Pajak Formal Indonesia Versus Australia 
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Sementara sanksi administrasi berupa denda ditetapkan atas berbagai 

kewajiban yang tidak dipenuhi oleh WP. Sanksi ini diterapkan dengan 

mengenakan satuan yang disebut dengan penalty unit (pu). 

Satu pu untuk tahun berjalan sebesar 170 dollar Australia. Apabila 

kejadian pelanggaran terjadi sebelum 28 Desember 2012, maka nilai satu 

penalty unit adalah 110 dollar Australia. Jika pada ketentuan diatur bahwa 

satu pelanggaran dikenakan denda sebesar 20 pu, maka jumlah denda yang 

harus dibayar oleh WP sebesar 3.400 dollar Australia. Jumlah denda yang 

dikenakan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun jumlah 

maksimum denda adalah 100 pu. 

Berkaitan dengan sanksi pidana, TAA juga mengatur bahwa WP yang 

melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara. Pidana penjara 

yang diatur TAA 1953 ada dua jenis, yakni penjara yang tidak lebih dari satu 

tahun dan penjara dua tahun. 

Pengenaan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda maupun 

pidana, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut 

dapat berupa sanksi denda saja, pidana ataupun kumulatif keduanya. 

Soal pelanggaran perpajakan yang dianggap merupakan tindakan 

kriminal seperti penggelapan pajak (tax fraud), Australia menerapkan 

Criminal Code Act 1995(Cth). UU ini mengatur tindakan penggelapan pajak 

yang dilakukan WP dengan ancaman pidana penjara selama sepuluh tahun. 
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Ada juga UU crimes (Taxation Offences) Act 1980(Cth). UU ini 

mengatur sanksi pidana dan/atau denda atas skema yang dibuat dan 

dijalankan individu untuk mencegah WP Badan membayar pajak. 

Sama dengan ketentuan di Australia, UU KUP di Indonesia juga 

mengatur pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan 

pengenaan sanksi administratif berupa bunga terdapat dalam beberapa pasal 

terkait seperti pasal 8 atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT), pasal 9 

atas terlambat bayar, pasal 13 atas hasil ketetapan (SKP), pasal 14 berupa 

surat tagihan pajak (STP), dan pasal 19 terkait bunga penagihan. 

Namun, terdapat perbedaan terkait seberapa besar bunga yang 

dikenakan. Hal ini dikarenakan sanksi bunga dalam UU KUP adalah tetap 

sebesar 2 persen sebulan, bukan bunga harian seperti Australia yang suku 

bunganya berubah sesuai surat utang yang diakui bank sentral. 

Berkaitan dengan denda, dalam UU KUP diatur mengenai denda 

terlambat lapor SPT (pasal 7) dan denda pembetulan ketidakbenaran SPT 

(pasal 8). Sementara itu, terdapat juga sanksi administrasi berupa kenaikan 

pajak atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (pasal 8), kenaikan 

atas hasil ketetapan (pasal 13), kenaikan atas ketetapan kurang bayar 

tambahan (SKPKBT pasal 15). Sanksi pidana dalam UU KUP diatur dalam 

pasal 38, pasal 39, 39A, pasal 41, 41A, 41B dan 41C. Dalam ketentuan 

tersebut, dapat ditetapkan hukuman penjara dan denda. 

Di Indonesia, juga terdapat ketentuan tentang tindak pidana yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam 



261 

 

ketentuan KUHP terdapat sanksi pidana atas beberapa pelanggaran yang 

dapat disamakan sebagai pelanggaran perpajakan. Akan tetapi, pasal pidana 

dalam UU KUP lebih spesifik dan mengatur tindak pidana yang tidak 

didefinisikan dalam KUHP. 

 

4. Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pajak 

Di negara Australia, perlindungan terhadap saksi terkait perpajakan 

diatur dalam TAA 1953. Saksi tidak dapat dipaksa di depan pengadilan untuk 

mengungkapkan bahwa dia memperoleh informasi, jenis informasi yang dia 

terima ataupun dari mana dia memperoleh informasi tersebut. Adanya 

ketentuan UU yang mengatur hal tersebut mendorong masyarakat untuk 

melaporkan tindak pidana perpajakan. Sehingga otoritas pajak dapat lebih 

mudah memperoleh data penghindaran pajak. 

TAA 1953 juga diatur tentang kerja sama antara otoritas pajak pusat 

dengan negara bagian. Kerja sama yang dimaksud terkait investigasi lintas 

negara bagian dan legalisasi dokumen untuk diajukan di pengadilan dan 

tribunal. Ketentuan tentang kerja sama ini membantu koordinasi kedua belah 

pihak, khususnya soal penggalian potensi perpajakan maupun penegakan 

hukum.  

UU KUP di Indonesia pada dasarnya juga mengatur ketentuan yang 

kurang lebih sama dengan ketentuan di Australia. Namun, belum ada 

ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan kerja sama otoritas 
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pajak pusat dan daerah. Hal ini sudah selayaknya menjadi kajian dan 

perhatian bagi tim perumus dalam menyempurnakan UU pajak.251 

 Dengan adanya penerapan tersebut diharapkan UU KUP lebih 

komprehensif, loophole yang dapat digunakan WP menghindari pajak pun 

dapat diminimalisasi. Alhasil UU materiil lebih “bertaji”. 

 Selain itu, adanya aturan setingkat UU yang mengatur jasa konsultan 

pajak seperti di Australia layak jadi pertimbangan. Harapannya, praktik 

perpajakan lebih jelas dan tegas, kepatuhan WP pun meningkat. 

 

D. Pidana Pajak di Negara Indonesia  

1. Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak 

a. Penyelidikan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 

Pidana Di Bidang Perpajakan menyatakan bahwa Pemeriksaan Bukti 

Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti 

Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 

Pidana Di Bidang Perpajakan menyatakan bahwa Bukti Permulaan adalah 

keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda 

yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau 

                                                           
251 Idem. 
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telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh 

siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

1) Ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan  

Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu dugaan suatu 

peristiwa pidana yang ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan 

bukti permulaan. 

2) Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan  

 

a) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan.  

b) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti 

Permulaan diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sampai 

dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

  

3) Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut berupa: 

 

a) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal 

ditemukan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

b) Pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa 

terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan penyidikan karena 

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, dalam hal Pemeriksaan Bukti 

Permulaan secara terbuka. 

c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal Wajib 

Pajak yang karena alpa untuk pertama kali melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A 

Undang-Undang KUP, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan 

secara terbuka. 

d) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib 

Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan meninggal dunia. 

e) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak 

ditemukan adanya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan, termasuk Wajib Pajak dan penanggung pajak tidak 

ditemukan. 
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Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Buku atau catatan, data, informasi dan/atau dokumen yang dipinjam 

dari Wajib Pajak dan terkait dengan Bahan Bukti yang menimbulkan 

dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan 

dan/atau tindak pidana lainnya diserahkan kepada penyidik untuk 

kepentingan penyidikan; dan 

 

2) Buku atau catatan, data, informasi dan/atau dokumen yang dipinjam 

dari Wajib Pajak dan tidak terkait dengan Bahan Bukti yang 

menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang 

perpajakan dan/atau tindak pidana lainnya dikembalikan kepada 

Wajib Pajak. Jika Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, buku atau catatan, data, informasi 

dan/atau dokumen diserahkan kepada Pemeriksa Pajak dengan 

membuat berita acara. 

 

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak 

ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, pemeriksa Bukti Permulaan 

segera mengembalikan buku atau catatan, data, informasi dan/atau dokumen, 

termasuk media penyimpanan elektronik milik Wajib Pajak dengan 

menggunakan Bukti Pengembalian. Jika Pemeriksaan Bukti Permulaan 

secara terbuka merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, buku atau catatan, data, 

informasi dan/atau dokumen diserahkan kepada Pemeriksa Pajak dengan 

membuat berita acara. 

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan menemukan adanya 

indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

lain, pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan perkembangan. Laporan 
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perkembangan tersebut disampaikan kepada kepala unit pelaksana 

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak 

tempat Wajib Pajak lain tersebut terdaftar. Laporan perkembangan tersebut 

termasuk dalam pengertian laporan yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan dan analisis Ditjen Pajak. 

b. Penyidikan  

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Informasi, data, laporan, dan 

pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum 

dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Waluyo 

mengemukakan bahwa jika dari bukti permulaan ada indikasi kearah tindak 

pidana maka langkah berikutnya adalah dilakukan penyidikan oleh 

penyidik.252 

Dalam hal ini Diana dan Setiawati mengemukakan bahwa, 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berlaku.253 

Dalam melakukan penyidikan, wewenang penyidik, yaitu:  

1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak di bidang perpajakan agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 

2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 

3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 

                                                           
252    Bambang Waluyo, Tindak Pidana Perpajakan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-2, 1994. 

Hlm.78. 
253   Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun 

Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta, Cet,ke-3, 2010. Hlm.70. 
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4) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut. 

6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa. 

8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi. 

10) Menghentikan penyidikan. dan/atau Melakukan tindakan lain yang 

perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

menurut ketentuan peraturan perundangundangan.  

 

Dalam penyidikan pajak terdapat beberapa hal yang tidak boleh 

dilakukan oleh penyidik terhadap wajib pajak, yaitu :  Melakukan penahanan, 

serta Melakukan penangkapan. Selain kewenangan yang dimiliki, dalam 

melaksanakan tugasnya, penyidik pajak tunduk pada Norma Penyidikan, 

yang meliputi :  

1) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan 

kepada ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, KUHAP 

dan hukum pidana yang berlaku.  

2) Penyidik pajak 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 surat 

perintah penyidikan pada saat meakukan penyidikan.  

4) Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung 

jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya. 

5) Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan 

Surat Perintah Penyidikan.  

6) Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan 

Berita Acara.  

 

Dalam melakukan penyidikan, terdapat asas hukum yang harus 

diperhatikan oleh penyidik pajak. Widyaningsih mengemukakan bahwa, asas 
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hukum tersebut adalah; Asas Praduga Tak Bersalah; Asas Persamaan Di 

Muka Hukum, serta Asas Hak Memperoleh Bantuan / Penasehat Hukum.254 

Tata cara penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pajak, dapat 

disebutkan sebagai berikut :  

1) Penyidik pajak harus memperlihatkan Surat perintah Penyidikan yang 

telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor 

Wilayah. 

2) Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri dan 

Jaksa Penuntut Umum. 

3) Menyampaikan Hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum 

melalui Penyidik Polri. 

4) Bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, terlebih 

dahulu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali 

dalam keadaan mendesak. 

5) Dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan harus ada 2 orang 

saksi. 

6) Membuat Berita Acara Sita serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan 

Penyidik Pajak. 

7) Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia 

maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan 

Agung untuk melakukan pencekalan.  

8) Penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara yang terdiri dari : 

Berita Acara Pendapat / Resume dan  Penyusunan isi Berkas. 

 

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 

ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut 

adalah :  

1) Tahap Pengamatan Pengamatan didefinisikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mencocokan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih 

lanjut akan informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang 

memberi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan.  

2) Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan bukti permulaan 

dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya 

dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan 

                                                           
254  Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011. 

Hlm. 34. 
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bukti permulaan pada dasarnya adalah pemeriksaan pajak dimana 

pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku 

mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Setelah selesai 

pemeriksaan bukti permulaan selanjutnya dibuat Laporan Bukti 

Permulaan dengan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya 

kepada pejabat yang berwenang atau yang memberi perintah.  

3) Tahap Penyidikan termasuk Pembuatan Berita Acara dan 

Pemberkasan Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan kemudian 

ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka atasan pemeriksa 

pajak setelah menilai dan memberikan pertimbangan atau usul 

pemeriksa, mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat 

untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak. 

Setelah Direktur Jenderal Pajak mempelajari dan mempertimbangkan 

usul. 

 

Direktur Pemeriksaan Pajak, selanjutnya memberi instruksi untuk 

melanjutkan penyidikan. Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Setelah penyidik 

pajak menerima Surat Perintah Penyidikan, kewajiban yang mulamula harus 

dilakukan adalah memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Jaksa / 

Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.  

Selanjutnya mulailah Penyidik Pajak melakukan tindakan penyidikan 

di bidang perpajakan, dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada 

ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu KUHAP. Sesuai dengan 

kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh UndangUndang, Penyidik 

Pajak juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti : Pemanggilan 

Tersangka dan Saksi, Penggeledahan dan Penyitaan. 

Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, 

dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut :  

1) Tidak terdapat bukti yang cukup, atau  

2) Peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang 

perpajakan, atau  
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3) Tersangka meninggal dunia, atau  

4) Peristiwanya telah kadaluarsa, atau  

5) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, menurut Undang-

Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa 

untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana 

dibidang perpajakan. Penghentian ini hanya dapat dilakukan dengan 

syarat :  

 

1) Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau 

yang tidak seharusnya dikembalikan. 

2) Wajib Pajak membayar sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 4 

(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau 

yang tidak seharusnya dikembalikan.  

 

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena alasan-alasan 

seperti tersebut diatas, maka kewajiban Penyidik adalah memberitahukan hal 

itu kepada Penyidik Polri, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada 

tersangka atau keluarganya. 

 

c. Penuntutan 

Dalam hubungannya dengan  sistem peradilan perkara pidana terpadu  

tersebut, untuk menangani hasil-hasil penyidikan yang telah dilaksanakan 

oleh penyidik maka pada tahap penuntutan kepada penuntut umum diberikan 

wewenang penanganan lebih lanjut atas hasil penyidikan tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHAP, Penuntut umum 

mempunyai wewenang : 

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik  

Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam 

KUHAP sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3), 

Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, mengenai sistem penyerahan berkas 

perkara dalam dua tahap. Penyidik menyerahkan berkas perkara 
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kepada penunut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan : 

a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. 

 

2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan. 

Menurut Pasal 110 KUHAP dalam hal penyidik telah selesai 

melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas 

perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum 

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang 

lengkap, penunut umum segera mengembalikan berkas perkara itu 

kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, dalam hal 

penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, 

penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan 

petunjuk dari penuntut umum, sementara penyidikan  dianggap telah 

selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak 

mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan 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 

menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan 

untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 

KUHAP). 

3) Memberikan penahanan, perpanjangan penahanan dan atau mengubah 

status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. 

Dalam Pasal 25 KUHAP disebutkan perintah penahanan yang 

diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan perpanjangan 

penahanan paling lama tiga puluh hari dan dalam penahanan tersebut 

masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga 

puluh hari. Maka berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 29 KUHAP tersebut 

diatas, maka penuntut umum mempunyai batas waktu penahanan 

paling lama 110 (seratus sepuluh) hari.  

4) Membuat surat dakwaan  

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan 

ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta  

landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 

 

Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi : ”dalam hal penuntut umum 

berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia 

dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” 
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Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan : ”Penuntut umum 

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar 

segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. 

5) Melimpahkan perkara ke pengadilan  

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menentukan penuntut umum melimpahkan 

perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera 

mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. 

6) Panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara 

Hal ini diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP yaitu 

menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik 

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang 

yang telah ditentukan. 

7) Melakukan penuntutan  

Dalam hal penuntut umum berwenang melakukan penuntutan 

terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana 

dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 

yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP).  

8) Menutup perkara demi kepentingan hukum 

Pasal 140 ayat (2) KUHAP menentukan sebagai berikut : 

a) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara 

ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut 

dalam surat ketetapan. 

b) Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila 

ia ditahan wajib segera dibebaskan.  

c) Turunan surat ketetapan  itu wajib disampaikan kepada tersangka 

atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan 

negara, penyidik dan hakim.  

d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap tersangka.  

 

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghapusan hak 

menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah 

sebagai berikut:  

1) Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan 

yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan 

hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat 

(1) KUHP adalah (Chazawi,2002): “Kecuali dalam hal putusan 

hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali 

karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah 
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diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.255 Ketentuan tersebut di 

atas berkenaan dengan asas “ne bis in idem”, dengan adayanya 

ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum 

bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah 

mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (inkracht) tidak 

menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk 

menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha 

penyidikan/penuntutan terhadap perlakukan delik yang sama, yang 

sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan 

yang tetap.  

2) Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa 

penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, 

dengan asumsi behaw pertanggung jawaban pidana tidak bisa 

diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, 

kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk 

menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi 

penuntutannya.  

3) Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari 

daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan 

pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan 

keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau 

tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia 

baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu 

untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa 

lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam 

perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh 

kerusakan dan lainlain.  

 

9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum  

Penjelasan Pasal 14 butir 1 KUHAP, yang dimaksud dengan 

”tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, 

barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang 

dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Dengan 

demikian menyangkut kewenangan atau kompetensi yang dimiliki 

oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan, apakah kompetensi 

relatif atau kompetensi absolut. 

10) Melaksanakan penetapan hakim 

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera 

mengirimkan salinan surat putusan padanya (Pasal 270 KUHAP). 

 

                                                           
255 Adam Chazawi. Penafsiaran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan 

Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum 

Pidana 2). PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm.84. 
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Adanya hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam hal 

penghentian penuntutan yaitu : 

1) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 

8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1)). 

 

2) Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas 

permintaan Penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2. Penyidik 

mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap 

tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari (Pasal 24 ayat 1 

KUHAP). Akan tetapi apabila penyidik masih memerlukan penahanan 

terhadap tersangka, penyidik dapat mengajukan permintaan 

perpanjangan  

 

d. Putusan Hakim 

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah 

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna 

bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rech zekerheids) tentang 

“statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap 

putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan 

upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.  

Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang 

mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota “sekaligus” “puncak” 

pencerminan nilai - nilai keadilan; kebenaran hakiki, hak asasi manusia; 

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta 

visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. 

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu 

merupakan  
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Suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu 

disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir 

mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.256 

 

Riduan Syahrani, memberi batasan putusan pengadilan adalah:  

Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang 

terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara 

perdata.257  

 

Sudikno Mertokusumomemberi batasan putusan hakim adalah; 

Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi 

wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.258  

 

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1959 

tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 

menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan 

tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan.  

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi 

putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk 

umum dengan yang tertulis.  

Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka 

untuk umum bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan 

tersebut terancam batal, akan tetapi untuk penetapan hal tersebut tidak perlu 

dilakukan. Setiap putusan hakim harus dituangkan secara tertulis dan 

                                                           
256   Rubini, dan Chaidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni, Bandung,1974, 

Hlm.30. 
257  Riduan Syahrani. Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi), Penerbit 

Alumni, Bandung, 2001, Hlm.89. 
258   Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,  Penerbit Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 2000, Hlm.33. 
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ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang memeriksa perkara 

tersebut.  

Berdasarkan pasal 187 HIR apabila ketua sidang berhalangan 

menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota 

tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sednangkan 

apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja 

dalam berita acara. 

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi : 

1) Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.  

2) Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.  

3) Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.  

4) Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu 

keputusan itu dijatuhkan.  

5) Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus 

disebutkan.  

6) Tandatangan hakim dan panitera. 

 

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa‟putusan 

pengadilan putusan sebagai:  

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa pemindanan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam 

undang-undang ini.  

 

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan 

praktik maka ”putusan hakim” itu merupakan; 

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatanya dalam 

persidangan perkara pidan ayang terbuka untuk umum setelah 

melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya 

berisikan amar pemindahan atau bebas atau pelepasan dai segala 
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tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 

penyelesaian.259 

 

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:  

1) Putusan bebas (vrijpraak/acquittal) 

 

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental 

lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak” sedangkan dalam 

rumpun aglo saxon disebut putusan ”acquittal”. Pada asasnya esensi 

putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, 

terdakwa dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum. Atau 

singkatnya terdakwa tidak dijatuhi pidana. Jika kita bertitik tolak pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas 

limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan 

bahwa : ”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 

bebas” 

 

Kalau konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis 

ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasanya menentukan 

putusan bebas/ vrijspraak dapat terjadi apabila tidak terdapatnya alat 

bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) sebagaimana 

dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak 

menemukan satu alatbukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 

ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 

ayat (1) huruf d KUHAP). Majelis Hakim berpendirian terhadap asas 

minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya, 

adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf 

a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). 

Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena 

tidak yakin akan kesalahan tardakwa. 

 

Dalam praktek peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim di 

jatuhi hukungan “vrijkspraak”, pada hakikatnya amar/diktum 

putusannya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan 

meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam 

kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa 

                                                           
259 Lilik Mulyadi, Hukum acara pidana: normatif, teoretis, praktik, dan permasalahannya, 

Penerbit Alumni, Bandung. 1999. Hlm.30 



277 

 

segera di bebaskan dari tahanan setelah putusan di ucapkan apabila 

terdakwa di tahan dan pembebanan biaya perkara kepada negara.260 

 

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van Alle 

Rechtsvervolging) 

 

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan 

hukum” atau Onslag van alle rechtsvervolging “di atur dalam ketentuan 

Pasal 191 ayat (2) KUHAP di rumuskan dengan redaksional bahwa 

:“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan 

hukum.” Apabila di konklusikan dan di jabarkan lebih jauh, baik secara 

teoretis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 

rechtsvervolging) terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 

perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, 

misalnya, termasuk yurisdiksi hukum perdata adat, atau dagang. 

Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segalatuntutan 

hukum karena adanya alasan pemaaf (strafuitsluitings-

gronden/feitde„axcuse) dan alasan pembenar (rechtsvaardigings-

grond).  

 

Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) 

KUH Pidana). Keadaan memaksa atau overmacht (Pasal 48 KUH 

pidana). Pembatalan darurat atau noodwer (Pasal 49 KUH Pidana). 

Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang di 

berikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH pidana). 

Apabila secara intens di perbandingkan antara putusan bebas 

(Vrijspraak/Acquital) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan 

hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Di tinjau dari segi 

pembuktian, pada putusan pembebasan, perbuatan yang di lakukan dan 

di dakwakan kepada terdakwa „tidak terbukti‟ secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak memenuhi atas pembuktian 

undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas 

mminimum pembuktian yang di atur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain 

halnya pada putusan dari segala tuntutan hukum. Apa yang di 

dakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik di nilai dari 

segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas 

minimum yang di atur dalam Pasal 182 KUHAP  akan tetapi, perbuatan 

yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana.” Tegasnya 

perbuatan yang di dakwakan dan yang telah terbukti tadi, tidak ada di 

                                                           
260Ibid.,Hlm.22 
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atur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi, mungkin 

terkadang, atau hukum adat.” 

 

3) Putusan pemidanaan (veroordeling) Pada asasnya, putusan pemidanan 

atau “veroordeling” diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan 

redaksioanal bahwa: 

 

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan padanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana.  ”Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan 

terperinci terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika perbuatan 

terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat 

dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana 

kejahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen) dan 

dipenuhinya alat-alat bukti dan faktafakta dipersidangan (Pasal 183 dan 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP).  

 

4) Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan 

(veroordeling) kepada terdakwa. Dalam praktek peradilan, lazimnya 

terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, 

jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat 

memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana 

lima tahun atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk 

itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan 

dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau 

membebaskanya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat 

(2) KUHAP).  

 

Kedua, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (sentencing atau 

straftoemeting) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada 

hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan maksimum 

terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Memngenai masalah 

berat atau ringanya pidana ini merupakan wewenang yudex facti yang 

tidak unduk pada kasasi kecuali apabila yudex facti menjatuhkan pidana 

melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang 

sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1953 k/pid/1988 

tanggal 23 Januari 1993. 
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2. Kasus Tindak Pidana Pajak Dalam Putusan hakim  

Berikut ini perkara kasus tindak pidana pajak yang  diproses di 

pengadilan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu : 

 

a. Kasus Penggelapan Pajak PT. Semen Tonasa  

Kasus penggelapan dana pajak PT. Semen Tonasa, IZ dan AS yang 

yang  divonis penjara 26 tahun karena menyelewengkan dana pajak PT 

Semen Tonasa. Kedua orang itu  yakni IZ (34) dihikum 16 tahun dengan 

hukuman denda Rp. 100 juta subsider enam bulan kurungan dan kewajiban 

membayar uang pengganti kepada negara Rp. 27 Milyar subsider dua tahun 

penjara dan AS divonis 10 tahun dengan denda Rp. 100 Juta subsider tiga 

bulan kurungan dan  membayar uang pengganti kepada negara Rp. 13 milliar 

subsider satu tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Makassar, Selasa 28 

Oktober 2003. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut 

(JPU) Muh.Zainal Arif,SH yang menuntut IZ dengan hukuman 20 tahun 

penjara, sedangkan AS 15 tahun penjara. 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan bahwa 

terhukum IZ  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum 

melakukan tindak pidana  korupsi  sebagaimana diatur dalam pasal 13 Jo. 

Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 

Jo. Ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Terhukum melakukan pertemuan dengan 

terdakwa AS – berkas perkaranya terpisah- yang juga  mantan pegawai 

Kantor Pajak Wilayah XV Sulawesi Selatan. Sedangakn Asriadi terbukti 

melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 
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Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 

Seharusnya hakim dalam memvonis kasus di atas di samping 

mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menerapakan Undang – 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  khususnya pasal 39 (1)  

huruf g yang berbunyi : 

Setiap  orang yang dengan sengaja : tidak menyetorkan pajak yang 

telah di punggut atau di potong,sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

 

Dari kasus penggelapan pajak ini saja baik jaksa maupun hakim sama 

sekali tidak memasukkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara khusus 

kasus perpajakan (specialist). Demikian pula pada kasus perpajakan yang 

lain seperti restitusi pajak fiktif senilai 27 miliar di PN Bandung, oknum 

pegawai pajak yang terbukti memalsukan SSP senilai 15 juta di Menado  dan 

pegawai pajak AR di Jayapura yang terbukti  memalsukan SSP PBB senilai 

150 juta semua di hukum dengan Undang – Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.261 

Kasus – kasus di atas memperlihatkan begitu kurang  memahaminya 

hakim dan jaksa  mengenai seluk beluk ketentuan formal dan materiil yang 

diatur dalam undang – undang  sistem  perpajakan. Pajak merupakan 

                                                           
261   Harian Media Indonesia, “ Pemerintah kembali cekal 8 wajib pajak”. Sabtu, 14 Pebruari 

2004, 
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pendapatan terpenting bagi  negara, untuk itu aturan perpajakan  pun di atur 

begitu detailnya, baik sekarang maupun jaman sebelum dilakukan “ Tax 

Reform “ di mana  ketentuan - ketentuan itu sudah di atur  pada KUHP  pada 

pasal 209, 242, 253, 263, 322, 368, 372, 387, 388, 415, 416, 417, 419, 441, 

425 karena sektor perpajakan ini diharap menyumbang finansial terbesar 

untuk APBN.  

Dalam realisasinya terjadi kebocoran - kebocoran oleh wajib pajak, 

aparat pajak maupun pihak ke-3 untuk itu di tuangkan ketentuan pidananya 

di atur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebenarnya di 

dalam pada UU No. 3  tahun 1971 yang diganti dengan UU No. 31 tahun 

1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001.  UU Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan  merupakan specialist dari KUHP maupun UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pula tindak pidana di bidang 

perpajakan  pada  pasal 38,39,41,41A,41B. 

 

b. Kasus Tindak Pidana Pemalsuan SPT PT. Intertex 

Kasus manipulasi pajak yang merugikan keuangan negara hingga 

ratusan juta rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kota Surakarta, 

Provinsi Jawa Tengah. Dalam kasus tersebut, perbuatan wajib  pajak yang 

menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah seorang direktur dari sebuah 

korporasi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarata.  

Kronologi kasus ini bermula sekitar tahun 2000, dimana terdakwa 

yang merupakan direktur dari sebuah perusahaan di Kota Surakarta, telah 

melakukan perbuatan hukum yaitu menerbitkan, menandatangani dan 
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menyampaikan SPT perusahaan yang ia pimpin kepada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta, yang pada akhirnya SPT yang 

diserahkan oleh terdakwa tersebut diterima oleh Pegawai KPP Pratama Kota 

Surakarta.  

Akan tetapi ketika Pegawai KPP Pratama Kota Surakarta tersebut 

sedang meneliti dan menghitung ulang berkas SPT yang diterbitkan, 

ditandatangani dan disampaikan oleh terdakwa, kemudian Pegawai KPP 

tersebut menemukan beberapa kejanggalan tehadap SPT yang diterbitkan 

oleh terdakwa, sehingga atas temuan itu kemudian Pegawai KPP 

berkoordinasi dan melaporkan temuan tersebut kepada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II (dua) dengan 

harapan temuan tersebut ditindak lanjuti karena menurut Pegawai KPP yang 

melaporkan temuan tersebut berdasarkan perhitungan ulang yang telah ia 

lakukan saat meneliti berkas SPT yang diajukan terdakwa telah ditemukan 

perbedaan jumlah tagihan pajak yang harus terdakwa bayar, dimana dalam 

SPT yang disampaikan oleh terdakwa jumlah bayar pajaknya lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil penghitungan jumlah tagihan pajak yang harus 

dibayar yang sebenarnya.  

Kemudian dari temuan tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah II, 

menindak lanjuti temuan tersebut hingga setelah dilakukan tindakan dan 

investigasi oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II berkaitan dengan temuan yang 

dilaporkan oleh Pegawai KPP Pratama Kota Surakarta tersebut maka 

muncullah simpulan yang menyatakan adanya indikasi perbuatan pidana 
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dibidang perpajakan yang telah dilakukan oleh penerbit dan penandatangan 

SPT dalam hal ini tersangkanya adalah terdakwa. 

Lebih lanjut, menurut penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta yang  menangani kasus tersebut menyatakan sebenarnya awal dari 

adanya atau munculnya kasus ini disebabkan karena adanya penerbitan dan 

penandatanganan SPT oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan jumlah 

tagihan pembayaran pajak yang sebenarnya. 

Apabila kita dalami kasus ini secara mendalam maka sebenarnya 

pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya konspirasi antara wajib pajak 

perusahaan dengan konsultan pajak yang jasanya ia pakai untuk membantu 

menguruskan perhitungan jumlah tagihan pajak, hingga menerbitkan SPT. 

Titik pangkal lahirnya kasus ini sebenarnya bukan murni kesalahan dari 

terdakwa, sebab yang menghitung dan yang menerbitkan SPT itu bukanlah 

terdakwa tetapi konsultan pajaknya. Terdakwa hanya menandatangi saja, 

karena terdakwa tidak mengerti tau banyak tentang pajak makanya ia pakai 

jasa konsultan.  

Akan tetapi karena yang menandatangi SPT tersebut adalah terdakwa 

maka yang dijerat bukan si konsultan pajaknya melainkan yang dijerat adalah 

yang menandatangi SPT tersebut. Sedangkan modus operandi dalam kasus 

ini ialah dengan mengecilkan tagihan pajak dari tagihan yang sebenarnya. 

Sekali lagi saya pertegas, yang menghitung bukan terdakwa tapi yang 

menghitung adalah konsultan pajaknya. Akibat dari adanya pemalsuan 
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nominal dalam SPT tersebut maka keuangan negara telah dirugikan 

disebabkan wajib pajak tidak membayar pajak sebagai mana mestinya. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kasus tindak pidana dibidang 

perpajakan yang terjadi di Kota Surakarta ini adalah yang pertama kali 

dimeja hijaukan, sebab sebelumnya belum pernah ada kasus tindak pidana 

perpajakan yang sampai diadili di PN.Surakarta ini.  

Dalam kasus ini, terdakwanya adalah Direktur Utama PT Intertex, 

namanya terpidananya adalah SSD, yang kondisinya sakit-sakitan dan tidak 

bisa melihat (buta penglihatan). Ketika dalam persidangan Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif. 

Dakwaan tersebut meliputi Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A UU No.28 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”.  

Apabila kita perhatikan kasus tindak pidana perpajakan yang terjadi 

di Kota Surakarta ini, maka kasus ini bukanlah termasuk dalam ranah kasus 

tindak pidana umum melainkan sebenarnya kasus ini merupakan kasus tindak 

pidana khusus. Dalam buku ajar Hukum Pidana Khusus yang ditulis oleh 

Herry Subondo dan Ali Masyhar, mendefinisikan pengertian dari “Tindak 

pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang 

tertentu karena adanya hubungan tertentu. Apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan oleh orang umum, maka pidananya akan berbeda”.262 

Contoh dalam kasus tindak pidana dibidang perpajakan di Kota 

Surakarta ini telah menjerat seorang terdakwa yang merupakan Direktur 

                                                           
262 Herry Subondo dan Ali Masyhar, Hukum Pidana Khusus, Fakultas Hukum UNNES, 

Semarang, 2008, Hlm.3. 
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Utama PT Intertex, Inisial SSD. Atas perbuatannya terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, terdakwa dijerat melanggar 

Pasal 39A ayat (1) UU KUP. 

Sebagai  konsekuensi  atas  perbuatan  terdakwa  menerbitkan  dan   

menandatangani    SPT  yang   isinya   tidak  sebagaimana  dengan  yang  

sebenarnya  maka  perbuatan  terdakwa  dalam  kasus  ini  telah meme nuhi  

rumusan  dari  Pasal  39A  ayat  (1)  huruf  d  Undang - Undang KUP 

sebagaimana diuraikan atas perbuatannya berkas putusan persidangan kasus  

tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dalam  surat  dakwaannya  

menyatakan  bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan  tindak  pidana  

dibidang  perpajakan  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  ketentuan  

Pasal 39A  ayat  (1)  huruf d, Undang – Undang  Nomor 28  Tahun 2007 

tentang KUP, akibat perbuatannya tersebut terdakwa telah divonis dan 

dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan.  

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 

memeriksa dan mengadili kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak 

pidana dibidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

KUP dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana 

penjara selama satu tahun dan denda Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima 

puluh juta rupiah) subsider tiga bulan hukuman penjara.  
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3. Pemeriksaan di Bidang Pajak  

a. Pengertian dan Jenisi Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam 

kaitannya dengan perpajakan, namun istilah yang lebih luas adalah auditing. 

Arens dan Loebbecke memberikan pengertian pemeriksaan/auditing sebagai 

berikut : 

”Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence 

about information to determine and report on the degree of 

correspondence between the information and established criteria”  

 

Mulyadi dan Puradiredja mendefinisikan auditing sebagai berikut  

”Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan”263 

 

Selanjutnya pemeriksaan memiliki jenis yang bermacam-macam. 

Perbedaan penggolongan menurut beberapa pakar memandang dari sudut 

yang berbeda. Salah satu pakar yang mencoba mengklasifikasikan audit 

adalah Holmes264 yang menyebutkan bahwa :  

Audit yang dilakukan auditor sangat banyak macamnya, antara lain : 

1) Audit operasional, audit manajemen, audit kerja. 

2) Financial Audit, merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. 

3) Fraud Auditing, Forensic auditing  

4) Quality audit, merupakan pemeriksaan kualitas produk. 

5) Legal auditing, merupakan penyelidikan. 

6) Tax auditing, merupakan pemeriksaan pajak. 

7) Internal Control Sytem Auditing 

8) Performance Audit. 

                                                           
263Mulyadi dan Puradiredja.Auditing, Edisi ke-5, Jakarta, Salemba Empat, 1998, Hlm.43. 
264 Soejono Soekanto, Op cit. Hlm.89. 
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Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo adalah  adalah 

serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah data dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undang perpajakan.265 

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:  

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 

Pemeriksaan menurut Undang - Undang tentang KUP Pasal 1 angka 

24 adalah;  

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah 

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

 

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas 

menyatakan bahwa:  

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk 

tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.266 

                                                           
265   Mardiasmo, Perpajakan. Yogyakarta.Andi Publisher, 2011.Hlm. 50. 
266   Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba, 2003. Hlm.10. 
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Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, 

menyatakan bahwa: 

Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax 

compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law 

enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.267 

 

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

pemeriksaan pajak adalah; 

Rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data 

dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

serta untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui 

upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pajak.  

 

Jenis – jenis  pemeriksaan pajak terdiri dari  

1) Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang bersifat rutin 

dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) sehubungan dengan pemenuhan hak 

dan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan salah stu pilar-

pilar dari tax low enforcement, dimana salah satu jenis pemeriksaan pajak 

adalah pemeriksaan rutin yang memiliki tujuan untuk menguji wajib pajak 

dalam  pemenuhankewajiban wajib pajak. 

Tujuan dari pemeriksaan rutin adalah untuk memenuhi hak dan 

kewajiban wajib pajak. dalam artian wajib pajak membayar pajak sesuai 

dengan kondisi wajib pajak tersebut. Pemeriksaan rutin juga dilakukan 

diantaranya untuk memeriksa SPT lebih bayar. Pada dasarnya, pemeriksaan 

                                                           
267   Erly Suandy, Op cit. 100. 
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dilakukan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajakdalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dalam rangka pelaksanaan aturan perpajakan yang 

diatur di dalam Undang - undang perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan 

rutin maka harus memenuhi kriteria pemeriksaan rutin, pelaksanaan 

pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan.  

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak 

dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti dituangkan dalam Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10 / PJ. 7 / 2004 Tentang Kebijakan 

Pemeriksaan Pajak menyatakan bahwa Kriteria pemeriksaan Rutin adalah: 

Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal: 

a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Menyampaikan:  

1) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar;   

2) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat 

adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur 

jenderal Pajak;  

3) Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, 

pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau 

akan meninggalkan Indonesia selama - lamanya;  

 

b) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT 

Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;  

 

c) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan 

membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan 

tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;  

 

d) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas 

atau WP bdan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau 

perubahan tempat terdaftarnya WP dari suatu KPP ke KPP lain.  
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2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih untuk 

diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan 

untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilhan wajib pajak 

karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam 

suatu program aplikasi komputer.  

Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang 

dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada dirjen pajak. 

Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak yang mempunyai potensi 

tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap 

kewajiban pajaknya dapat diperiksa. 

3) Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP 

sehubungan dengan adanya inforrnasi, data, laporan atau pengaduan, 

danpemeriksaan berdasarkan hasil analisa resiko yang menunjukkan 

ketidakpatuhan wajib pajak sehingga merugikan penerimaan pajak;  

 

4) Pemeriksaan WP Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas 

cabang perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari WP Domisili;  

 

5) Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap WP yang 

dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau 

seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau 

keterangan untuk tujuan tertentu;  

 

6) Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 

untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah tejadi 

tindak pidana dibidang perpajakan;  

 

7) Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua 

atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa WP yang memiliki 

hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau 

financial;  

 

8) Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit), yaitu 

pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai 
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harta WP/Penanggung Pajak yang merupakan bbjek sita sehubungan 

dengan tunggakan pajak sesuai dengan Undang-undang Penagihan 

dengan Surat Paksa. 

 

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak  

Berdasarkan tujuannya, Mulyadi dan Puradiredja membedakan audit 

menjadi tiga tujuan, yaitu : 

1) Compliance Audit, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. 

Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang membuat kriteria. Jenis audit ini banyak dijumpai dalam 

pemerintahan; 

2) Financial Statement Audit, adalah audit yang dilakukan auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk 

menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan 

tersebut; 

3) Operational Audit, merupakan review secara sistematik kegiatan 

organisasi atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan 

tujuan tertentu, yaitu : 

a) Mengevaluasi kinerja. 

b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. 

c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih 

lanjut.268 

 

Adapun tujuan lain dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut  

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

Diantaranya yaitu : SPT lebih bayar, SPT rugi, SPT tidak atau 

terlambat disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan 

Direktur Jenderal Pajak untuk   diperiksa, Adanya indikasi tidak 

dipenuhi kewajiban-kewajiban wajib pajak;  

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan perpajakan. Berdasarkan PER-35/PJ/2011 dan 

SE – 116/PJ/2009 kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yakni: 

 Pemberian NPWP (secara jabatan) Usulan pemeriksaan untuk 

tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau 

pengukuhan PKP secara jabatan terhadap Wajib Pajak 

badan/BUT atau Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas disampaikan oleh Kepala Seksi 

                                                           
268   Mulyadi dan Puradiredja, Op cit. Hlm. 10. 
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Ekstensifikasi Perpajakan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, 

apabila : 

a) Setelah 14 (empat belas) hari sejak surat himbauan untuk 

mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, Wajib Pajak 

atau Pengusaha Kena Pajak tidak menanggapi surat 

himbauan untuk mendaftarkan diri atau melaporkan 

usahanya. 

b) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menanggapi 

surat himbauan dengan menyatakan tidak mempunyai 

NPWP dan/atau belum memenuhi syarat untuk 

dikukuhkan sebagai PKP. Atau 

c) Wajib Pajak menanggapi surat himbauan dengan 

menyatakan sudah memiliki NPWP dan/atau telah 

dikukuhkan sebagai PKP, tetapi berdasarkan Master File 

Nasional Wajib Pajak ternyata tidak mendaftar. 

 Penghapusan NPWP 

Penghapusan NPWP dilakukan apabila memenuhi kriteria 

sebegai berikut : 

a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib 

Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah 

tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. 

b) Wajib Pajak badan likuidasi karena penghentian atau 

penggabungan usaha (dapat berdasarkan permohonan atau 

secara jabatan). 

c) Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan 

menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan 

penghasilan (dapat berdasarkan permohonan atau secara 

jabatan). 

d) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan 

usahanya di Indonesia (dapat berdasarkan permohonan 

atau secara jabatan). Atau 

e) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 

menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (secara jabatan). 

 

Sedangkan, pencabutan pengukuhan PKP dilakukan apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain. Sudah 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP termasuk Pengusaha Kena 

Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya 

untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha 

dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil. Atau 
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b) Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan PKP. 

 

 

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan 

Pemeriksaan dalam rangka Wajib Pajak mengajukan keberatan 

(pemeriksaan dalam rangka keberatan) dapat dilakukan apabila 

terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat 

Jenderal Pajak sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang memerlukan 

pengecekan lapangan. 

Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai bahan pembanding (second 

opinion), bahan pertimbangan, dan tidak mengikat baik Wajib Pajak 

maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak yang memproses keberatan 

Wajib Pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan 

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. 

4) Pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan terkait dengan adanya permintaan atau 

rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak. Apabila data untuk penyusunan norma dimaksud 

sudah ada atau tersedia dalam jumlah yang cukup dari Laporan Hasil 

Pemeriksaan yang sudah ada, permintaan dapat tidak dilakukan. 

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pengumpulan bahan 
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guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dilakukan 

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. 

5) Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 

6) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 

Pemeriksaan dalam rangka penentuan bahwa Wajib Pajak berlokasi di 

daerah terpencil dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib 

Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah 

terpencil. Pemeriksaan dalam rangka penentuan Wajib Pajak berlokasi 

di daerah terpencil dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

tempat wajib pajak terdaftar (KPP domisili) atau oleh Kantor 

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha tersebut 

(KPP lokasi) 

7) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN 

8) Pemeriksaan dalam rangka penentuan 1 (satu) atau lebih tempat 

terutang PPN dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari 

Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang 

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan PPN. 

Pemeriksaan dilaksanakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai 

Unit Pelaksana Pemeriksaan calon tempat pemusatan PPN terutang 

berada maupun Kantor Pelayanan Pajak sebagai Unit Pelaksana 

Pemeriksaan tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berada. 
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9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Pemeriksaan untuk 

tujuan penagihan pajak dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan : 

a. Identitas Penanggung Pajak/Wajib Pajak pada saat pemeriksaan 

dilakukan. 

b. Harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat 

pemeriksaan dilakukan. 

c. Kegiatan penagihan aktif yang sedang dan sudah dilakukan dalam 

hal Wajib Pajak sudah mempunyai hutang pajak sebelumnya. Dan 

d. Upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam hal 

Wajib Pajak sudah mempunyai hutang pajak sebelumnya. 

 

10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensai kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas 

perpajakan. Pemeriksaan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah 

mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri 

Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, untuk: penetapan saat di 

mulainya  produksi  komersial., atau penetapan penambahan 

kompensasi  kerugian. 

11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B Pemeriksaan 

dilakukan berdasarkan instruksi pemeriksaan dari Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan sehubungan dengan adanya permintaan 

informasi dari negara mitra P3B terkait dengan Wajib Pajak tertentu 

dan memerlukan pemeriksaan pajak. 
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c. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan :  

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak. 

 

2) Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

 

Proses awal pemeriksaan adalah sebagai berikut :  

1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan usulan 

pemeriksaan atau data normatif kepada Kantor Wilayah (KANWIL) 

Pajak. 

2) Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak memberikan Lembar Penugasan 

Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat nota dinas dan 

menunjuk tim pemeriksa. 

4) Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan dan 

perencanaan pemeriksaan. 

5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Perintah 

Pemeriksaan (SP2) dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar 

melaksanakan pemeriksaan pajak. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 

diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 / PMK. 03 / 2011 

dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik 

Indonesia Nomor 17 / PMK. 03 / 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, 

dalam Proses Pemeriksaan juga diatur tentang :  

1) Kriteria Pemeriksaan Kriteria dalam melakukan pemeriksaan, yaitu :  

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor 

Direktorat Jenderal Pajak; Pemeriksaan Lapangan adalah 

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan wajib 

pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, 

dan/atau tempat lainyang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan 
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jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal 

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dapat 

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan 

Lapangan. 

2) Jangka Waktu Pemeriksaan  Dalam proses pemeriksaan diatur tentang 

jangka waktu pemeriksaannya, yaitu: Pemeriksaan untuk Menguji 

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. 

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan 

yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat 

Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan.  Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 

menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal 

Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan 

indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau 

transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi 

keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta 

memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Jika 

Pemeriksaan dilakukan. karena adanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak, maka jangka waktu Pemeriksaan, harus 

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 2Pemeriksaan untuk 

Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor 

terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah Paling Lama 7 

(tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat 

belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi 

surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan 

tanggal Laporan Hasil pemeriksaan. Jangka waktu Pemeriksaan 

Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah 

paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling 

lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah 

Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

3) Standar Pemeriksaan Pajak  1 Standar Umum Pemeriksaan 

Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan 

persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.  2 Standar 

Pelaksanaan Pemeriksaan;  

a) Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan 

tujuan, dan mendapat pengawasan yang seksama. 

b) Luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang 

diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, 
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pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik 

sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan 

pemeriksaan. 

c) Temuan Pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten 

danperaturan perundang-undangan pajak. 

d) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri 

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau lebih 

anggota tim. 

e) Tim pemeriksa dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahian tertentu yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, 

ahli teknologi informasi, dan pengacara. 

f) Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara 

bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. 

g) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Jenderal Pajak, tempat 

tinggal, tempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 

tempat lain yang dianggap perlu. 

h) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan 

dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 

i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk 

Kertas Kerja Pemeriksaan. 

j) Laporan Hasi Pemeriksaan digunakan sebagai dasar 

penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan 

Pajak. 

4) Penolakan Pemeriksaan Pajak Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, Wajib pajak 

harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 

Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan 

penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara 

penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

5) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Hasil Pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus 

diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada 

wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Surat 

pemberitahuan hasil pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan 

oleh pemeriksa pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa 

pengiriman lainnya. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan 

tertulis atas Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan berhak hadir 

dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama :  3 (tiga) hari 

kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh 

wajib pajak untuk pemeriksaan kantor. 7 (tujuh) hari kerja sejak surat 

pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk 

pemeriksaan lapangan. 

6) Pembahasan Akhir Pemeriksaan Pajak; Dalam jangka waktu 3 hari 

kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaanditerima oleh wajib 

pajak untuk Pemeriksaan Kantor, atau 7 hari kerja sejak diterima surat 
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pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima untuk pemeriksaan 

lapangan, wajib pajak : 

a) Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi 

tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak 

menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat 

risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan 

wajib pajak.  

b) Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi 

tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak 

hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak 

menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk 

membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran 

wajib pajak, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.  

c) Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi 

tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasi 

pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan 

tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan 

wajib pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah 

pembahsan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 

yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.  

d) Menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi 

tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil 

pemeriksaan namun tidak hadir, pemeriksa pajak menggunakan 

surat tanggapan tersebut sebagai dasaruntuk membuat risalah 

pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh 

pemeriksa pajak.  

e) Tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dan tidak 

hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak 

membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh 

pemeriksa pajak. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah 

membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib 

pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan. 

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 

pemeriksaan kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu. 

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 

pemeriksaan lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan. 
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7) Pengungkapan Wajib Pajak dalam Laporan Tersendiri Selama 

Pemeriksaan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang 

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, hanya dapat 

dilakukansebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Pengungkapan dalam laporan 

tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh 

Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada 

Wajib Pajak. 

8) Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan 

pemeriksaan bukti permulaan bilamana :  

a) Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi 

tindak pidana di bidang perpajakan. 

b) Pada saat Wajib Pajak badan diperiksa tidak memenuhi sebagian 

atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya 

penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung; atau  

c) Wajib Pajak menolak untuk dilaksanakan Pemeriksaan, tidak 

memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu 

kelancaran Pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak 

dilakukan penetapan pajak secara jabatan.  

 

d. Objek Pemeriksaan Pajak  

Objek pemeriksaan pajak adalah segala sesuatu yang menurut 

Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan dapat menjadi objek pemeriksaan pajak. 

Macam - macam objek pemeriksaan pajak berdasarkan kedudukan 

wajib pajak. Selanjutnya, Rochmat Sumitro dan Dewi Kania menggolongkan 

objek pajak dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :269 

                                                           
269  Rochmat Soemitro. Hukum Pajak Internasional  Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung, 

2001. Hlm: 69.  
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1) Objek pajak wajib pajak dalam negeri. Ada beberapa jenis pajak yang 

memiliki wajib pajak dalam negeri, diantaranya adalah PPn, Pajak 

Penjualan, Pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hal ini 

wajar karena objeknya harus berada di dalam negeri atau di Indonesia. 

Tetapi objek pajak wajib pajak dalam negeri, dikenakan pada objek 

pajak yang entah ada di dalam ataupun luar negeri yang dimiliki oleh 

wajib pajak di dalam negeri. Pajak ini dikenakan oleh negara tempat 

wajib pajak itu berdomisili. Ini yang disebut dengan asas domisili. 

Asas ini merupakan asas mengenai pengenaan pajak yang menentukan 

bahwa negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau 

berkedudukan lebih berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari sumber mana 

saja sumber itu berada, baik sumber itu berada di dalam negeri 

ataupun di luar negeri. Inilah yang menyebabkan adanya azas world 

wide income. 

2) Objek pajak wajib pajak luar negeri. Orang atau badan yang bertempat 

tinggal atau yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dikenakan 

pajak di Indonesia apabila orang atau badan itu memperoleh 

penghasilan dari objek pajak yang ada di dalam negeri. Memang 

kurang beralasan apabila orang atau badan yang berada di luar negeri 

dikenakan pajak di Indonesia apabila ia tidak memiliki hubungan 

ekonomis dengan Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia 

itu ada jika ia mempunyai objek pajak yang ada di bumi Indonesia, 

yaitu memiliki sumber penghasilan yang ada di Indonesia, atau 

memiliki kekayaan berupa benda tak gerak di Indonesia. Penghasilan 

(objek) orang atau badan luar negeri yang diperoleh dari sumber-

sumber penghasilan yang ada di Indonesia, pasti dikenakan pajak 

penghasilan baik secara langsung atau tidak langsung. 

Penghasilan berupa laba dari perusahaan yang dilakukan di Indonesia 

oleh orang yang bertempat tinggal di luar negeri dikenakan kepada 

badan yang disebut BUT, yang dalam UU PPh dianggap sebagai 

subjek pajak dalam negeri walaupun wajib pajak yang menerima 

berada di luar negeri. Kalau sumbernya harta tak gerak terletak di 

Indonesia, maka pajak penghasilannya dikenakan pada wakilnya atau 

orang yang mengurus harta tak gerak itu dengan jalan Surat 

Keterangan Pajak (SKP), sebab wajib pajak itu tidak berkewajiban 

memasukkan SPT sehingga ia tidak dapat memasukkan sendiri pajak 

terutangnya.Jika sumbernya berupa saham, obligasi atau piutang, 

maka deviden atau bunga yang diterima oleh orang luar negeri itu 

dikenakan pajak pada sumbernya dengan jalan withholding 

(pemotongan pajak) yang dilakukan oleh orang atau badan yang 

membayar hasil tersebut. Orang atau badan yang membayar hasil itu 

diwajibkan memotong pajak penghasilan berdasarkan ketentuan yang 

dimuat dalam pasal 26 UU PPh 1984. Bagi wajib pajak luar negeri 

berlaku azas sumber atau source principal, yaitu bahwa hanya hasil 
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yang keluar dari sumber yang ada di Indonesia dikenakan pajak di 

Indonesia, di negara tempat sumber itu berada. 

3) Objek pajak yang tercakup oleh traktat pajak. Traktat pajak atau yang 

lazimnya disebut perjanjian pajak ganda antara dua negara atau lebih, 

dengan maksud mencegah pajak ganda. Maksudnya adalah untuk 

mencegah, menghindarkan, atau menghapuskan pajak ganda yang 

terjadi karena seseorang atau badan melakukan usaha di negara lain, 

di luar negara tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya. Tujuan 

dicegahnya pajak berganda tiada lain adalah untuk meghapuskan 

hambatan (straint) atas lalu lintas modal, teknologi, jasa managerial 

skill, dan sophisticated instrument.  

 

Objek pajak yang sering dijadikan masalah dalam traktat pajak antara 

lain adalah :  

1) Fiscal domicile (tempat tinggal) wajib pajak, 

2) Bussiness income (penghasilan perusahaan), 

3) Penghasilan dari harta tak gerak, 

4) Penghasilan berupa bunga, deviden, dan royalty, 

5) Penghasilan dari permanent Establishment, 

6) Penghasilan dari personal services, direktur, dan sebagainya, 

7) Penghasilan para mahasiswa, 

8) Penghasilan para olahragawan, 

Pada dasarnya obyek pajak yang ditentukan oleh pemerintah tidaklah 

banyak macam ataupun jenisnya, tetapi perkembangan teknologi dan sistem 

keuangan menjadikan obyek pajak tersebut harus mengalami perluasan. 

Perluasan yang terjadi ini, dalam arti perluasan cakupan, diatur dalam 

peraturan perundangan yang berkaitan dengan perpajakan. 

Sebagai contoh, Undang-undang No 11 Tahun 1994 maupun Undang-

undang No 18 Tahun 2000, perluasan objek pajak diatur dalam pasal 4 UU 
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PPN tahun 1984 dan mengalami perluasan yang dilakuan dengan UU No 11 

tahun 1994.  

Pada dasarnya perluasan obyek pajak tersebut memiliki dua sifat: 

1) Bersifat Kondifikasi 

Berbagai peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanan dalam 

banyak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang acapkali mengatur 

permasalahan yang tidak pernah ditemukan dalam  undang-undang, 

secara konsolidatif di masukan dalam UU No 8 Tahun 1983. 

Perluasan pennyerahan barang kena pajak yang tidak pernah disebut 

dalam undang-undang, semula diatur hanya dalam petunjuk 

pelaksanaan yang dituangkan dalam beberapa surat edaran : 

2) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No: SE-28/Pj.3/1985 tgl 2 aprl 

1985 (SERI PPN-41) menegaskan bahwa penyerahan barang kena 

pajak secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan kena 

pajak. 

3) Penyerahaan barang kena pajak dari kantor pusat ke cabang dan antar 

cabang yang tidak memperoleh persetujuan Direktur Jendral Pajak 

untuk melakukan pemusatan tempat pajak terutang, merupakan 

penyerahan kena pajak. 

4) Bersifat Perluasan Objek 

Dalam perjalanan sejarah UU PP Tahun 1984 sejak ditetapkan mulai 

berlaku 1 April 1985 oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1985 

hingga perubahan terakhir yang berlaku mulai tanggal01 Januari 2001 

yang dilakukan dengan UU No 18 Tahun 2000. Objek pajak 

pertambahan nilai telah mengalami beberapa kali perluasaan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) yang lama PPN dapat 

diberlakukan hingga penyerahan barang kena pajak yang dilakukan 

dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 

pedagang eceran dan semua penyerahaan jasa kena pajak  
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BAB V 

 

ANALISIS  HARMONISASI  SANKSI  PIDANA PERPAJAKAN 

INDONESIA  DENGAN KUH - PIDANA  DALAM RANGKA 

PENGEMBANGAN  HUKUM  PERPAJAKAN  INDONESIA 

 

 

A. Harmonisasi Sanksi Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang 

Perpajakan Indonesia dengan  KUH-Pidana 

 

1. Hakekat Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana 

Perpajakan di Indonesia 

 

a. Perumusan Sanksi untuk Pelaku Tindak Pidana Pajak 

Terhadap tindak pidana di bidang perpajakan menggunakan 3 (tiga) 

bentuk rumusan ancaman pidana, yakni; Diancam dengan pidana kurungan 

dan denda; Diancam dengan pidana kuruangan atau denda, serta Diancam 

dengan pidana penjara dan denda. 

Melihat sistem perumusan ancaman pidana yang ada dalam 

perundang-undangan perpajakan kebanyakan adalag sistem kumulatif 

penjara dan denda. Hanya 1 (satu) pasal yang perumusannya dengan sistem 

alternatif, yaitu Pasal 38 alternatif pidana kurungan atau denda. Sedangkan 

Pasal 39,40, 41, 41A, dan Pasal 41 B Undang-Undang tentang KUP sistem 

perumusannya adalah alternatif. 

Bertolak dari uraian diatas, terutama untuk mengimbangi dan 

menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan kumulatif. Dalam 

pedoman pemidanaan dirumuskan suatu pedoman yang dapat dilihat sebagai 

klep / katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman itu adalah  

Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif; 
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Keadaan - keadaan atau syarat - syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana 

secara kumulatif. 

Apabila syarat – syarat diatas terpenuhi, maka pengadilan dapat 

menjatuhkan pidana secara alternatif, walaupun tindak pidana yang 

bersangkutan diancam dengan pidana secara kumulatif. Dengan demikian 

sifat kekakuan sistem kumulatif akan terhindar dengan adanya/ 

diberlakukannya sistem alternatif, dan adalah wajar apabila undang-undang 

mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan 

itu; Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, atau  Lebih mengutamakan / 

mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih 

ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan. 

 

b. Formulasi Sanksi Pidana Untuk Fiskus Pajak, Wajib Pajak (WP) 

dan Pihak Ketiga Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana 

 

Perumusan sanksi pidana untuk fiskus pajak, wajib pajak (WP) dan 

pihak ketiga berkaitan pula dengan kebijakan hukum pidana (penal policy).  

Istilah kebijakan,297 dalam disertasi ini  diambil dari istilah Policy (Inggris) 

atau Politiek (Belanda). Bertolak dari kedua istilah Asing ini, maka istilah 

                                                           
297 Kebijakan berarti sebagai  rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Klein menjelaskan bahwa kebijakan 

adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok 

dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah-demi langkah. Periksa 

dalam A.Hoorgerwerf, Isi dan Corak-Corak Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 7. 

Kuypers menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu susunan dari (1) 

tujuan yang dipilih oleh para administator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun 

untuk kepentingan kelompok (2) jalan dan sarana yang dipilih olehnya (3) saat-saat yang 

mereka pilih. Yang terakhir dapat disisipkan pendapatnya Carl J Fredrick, bahwa kebijakan 

adalah: sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Periksa 

dalam: Carl J Fredrick, Man & His Goverment, Yew York, McGraw Hill, 1963, hlm 76. 
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Kebijakan hukum pidana, dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum 

Pidana” dalam istilah Asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan 

“Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtspolitiek”.  

Menurut Sudarto,298 yang dimaksud dengan politik hukum pidana 

adalah 

Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu 

perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik 

hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.  

 

Menurut Marc Ancel, penal policy merupakan salah satu komponen 

modern criminal science di samping criminology dan criminal law.  

Dijelaskan bahwa penal policy adalah 

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada 

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau 

pelaksana putusan pengadilan.299 

 

Untuk lebih mengetahui secara mendalam pengertian kebijakan atau 

politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik 

kriminal.  

Menurut Sudarto politik hukum adalah :  

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;  

 

                                                           
298   Sudarto. Hukum & Hukum Pidana. Op cit:153. 
299    March Ancel. Social Defence: A modern Approach to Criminal Problems. Op cit 4-5. Lihat 

juga dalam: Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru)Cetakan Ke-6, Kencana Prenada Group : Jakarta, 2011, 

hlm: 79. 
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2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.300 

 

Lebih jauh Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan 

kriminal, yaitu :  

1) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran  hukum yang berupa pidana.  

2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.  

3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari 

politik kriminal adalah;  

Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

(social welfare), kebahagiaan warga masyarakat (happiness of the 

citizen), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a 

wholesome and cultural living) untuk mencapai keseimbangan 

(equality). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian 

dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula 

dari keseluruhan kebijakan sosial.  

 

Hoefnagels,301 menekankan kembali penting mempertimbangan 

berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil 

Ultimum Remedium dan tidak terjadi over criminalization antara lain : 

1) Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional. 

                                                           
300   Sudarto,  Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983. Hlm : 

33.  
301    Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru)Cetakan Ke-6, 
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2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan 

yang tidak jelas korban atau kerugiannya. 

3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang 

ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian 

oleh tindak pidana yang akan dirumuskan. 

4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh 

masyarakat secara kuat. 

5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya 

diperkirakan tidak akan efektif. 

6) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan 

secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; 

7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara 

serentak dengan sarana pencegahan. 

 

Penegakan hukum pidana tetap memperhatikan asas Ultimum 

Remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum  pidana sebagai 

upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap 

tidak berhasil. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran undang - undang 

pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk 

penerapan sanksi administrasi. Sementara sanksi pidana merupakan 

wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim 

mendapatkan keyakinan bahwa si pelaku benar - benar terbukti telah 

melakukan tindak pidana.  

Menjatuhkan sanksi denda administrasi bersamaan dengan pengenaan 

pajak yang kurang dibayar tidak tergantung pada pengenaan sanksi pidana, 

sehingga dalam hal ini mungkin terjadi kumulasi sanksi pidana dan sanksi 

administrasi. Bahkan bila penghukuman pidana sudah menjadi pasti (in 

kracht van gewijsde), ini memberikan pengaruh kepada wewenang Direktur 

Jenderal Pajak (DJP) yang sangat positif yaitu bahwa pemungutan pajak 
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yang kurang dibayar (dengan ketetapan tagihan susulan) tidak lagi terbatas 

pada suatu jangka waktu. 

Apabila diamati berbagai macam peraturan perundang - undangan di 

bidang perpajakan sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini sangatlah 

wajar mengingat peraturan tersebut diadakan untuk mendukung 

berlangsungnya perekonomian masyarakat baik secara nasional maupun 

multinasional. Adanya perubahan sosial ekonomo yang serta merta diikuti 

perubahan peraturan pidana perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan di 

bidang perpajakan memiliki pengaruh dan dampak negatif pada masyarakat, 

maka wajar apabila perhatian ditujukan terhadap penanggulangannya. 

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan di bidang perpajakan 

yang masih sering dipermasalahkan adalah dengan menggunakan sarana 

hukum pidana. Hal ini didasari oleh suatu anggapan bahwa pengenaan pidana 

terhadap pelaku ini kurang tepat, mengingat adanya pengenaan pidana 

tersebut dalam perkembangannya tidak dapat menghilangkan adanya 

berbagai macam tindak pidana itu sendiri, padahal pengenaan pidana kepada 

pelaku dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan 

masyarakat luas mengetahui bahwa melakukan pelanggaran hukum pajak 

adalah sutau pelanggaran hukum yang berat dan dibayang-bayangi 

pengenaan sanksi pidana yang lam disamping pengenaan sanksi administratif 

atau denda didahulukan demi pengembalian kerugian negara. 

Memang upaya administrasi, untuk menindaklanjuti persoalan pajak  

itu tetap harus lebih didahulukan dari pada sanksi pidana (azas ultimum 
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remedium), akan tetapi itu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh wajib 

pajak (WP) yangg kurang bayar, salah menghitung pajak, dan memaniupulasi 

data atau memanipulasi  perhitungan pajak serta upaya administrasi itu 

supaya perhitungan pajak yang sebenarnya bisa ditarik oleh negara.  

Persoalan administrasi akan berdampak lain, jika di terapkan terhadap  

kejahatan pajak yang dilakukan pejabat pajak atau pihak ketiga tadak bisa 

dilakukan dengan upaya administrasi, karena tetap saja yang dapat 

mengembalikan pajak kurang bayar akibat kejahatan yang dilakukan pejabat 

pajak atau pihak ketiga  adalah dibebankan kepada wajib pajak sendiri,  

kejahatan ini memang harus  dipidana dengan berat, berikut pemberian 

sanksi denda, bisa dikatakan sanksinya bersifat kumulatif. 

Pengenaan sanksi pidana dan sanksi administratif atau denda ini 

didasari oleh suatu pemahaman bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya 

tindak pidana di bidang perpajakan adalah adanya kerugian keuangan negara, 

sehingga prioritas yang diutamakan adalah bagaimana kerugian keuangan 

negara tersebut dapat dikembalikan ke kas negara. 

Penerapan sanksi pidana tidak oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri, 

sebagaimana sanksi administrasi. Tetapi tunduk pada ketentuan-ketentuan 

pidana yang lebih luas, salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 103 

KUHP. Dengan adanya Pasal 103 KUHP tersebut, maka untuk ketentuan-

ketentuan perundang-undangan pidana diluar KUHP mempunyai fungsi 

sebagai pasal jembatan, dimana untuk perundang-undangan pidana diluar 

KUHP yang belum mengatur tentang hal tertentu, maka untuk 
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memberlakukan pasal-pasal dalam Buku I Bab I sampai dengan Bab VIII ini 

bias dilakukan dengan landasan Pasal 103 KUHP. Dengan demikian setiap 

aturan pidana diluar KUHP yang tidak atau belum mengatur hal-hal tertentu, 

maka harus kembali kepada ketentuan umum tersebut.  

Politik Hukum Pidana diartikan juga sebagai, Kebijakan menyeleksi 

atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. 

Di sini tersangkut persolan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang 

dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara 

perbagai alternatif  yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem 

hukum pidana di masa mendatang.  

Maka dengan politik hukum ini, negara diberikan kewenangan 

merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana dan kemudian dapat menggunaknnya tindakan represif 

terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting 

hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang 

represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan 

perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.  

A.Mulder,302 berpendapat bahwa Politik Hukum Pidana 

(Stafrehtpolitiek) adalah garis kebijakan untuk menentukan: 

                                                           
302  Barda Nawawi Arief. Politik Hukum pidana. UI: Jakarta, 1992. Lihat sumber aslinya;  

A.Mulder, Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hlm.333. Dalam bahasa 

aslinya berbunyi: “Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepelen: in welk opzicht de 

bestaande strafbepalingen herzien dienente te worden; wat degaan kan worden 

omstrafrechtelijk gedrad te voorkomen); hoe de opsporing, vervolging, berechting en 

tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen. Definisi Mulder di atas bertolak dari 

pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap 

masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: Peraturan-
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1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 

atau diperbaharui 

2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan 

 

Permasalahan yang ada dalam politik hukum pidana, adalah garis-

garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh 

dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Hal ini dikemukakan 

sehubungan dengan pendapatnya dari Herberet L. Packer: 303 

1) The criminal sanction is indispensable; who could not, now or in the 

foreseeble future get along without it.  Sanksi pidana sangatlah 

diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa 

mendatang tanpa pidana; 

2) The criminal sanction is the best available device we have for dealing 

with gross and immediate haarms and threats of harm.  Sanksi pidana 

merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki 

untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera 

serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. 

3) The criminal sanction is at once prime guarantor and prime 

threatener of human fredom. Used providently and humanely, it is 

guarantor; used indiscriminaately and coercively, it is threatener. 

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan 

suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia 

merupakan penjamin apabila digunakan secara  hemat cermat dan 

secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara 

sembarangan dan secara paksa.     

 

Dorongan penjatuhna pidana terhadap tindak pidana, sangat besar 

karena faktor hierarki dalam stuktur kepolisian yang menuntut kewajiban 

selalu menaati perintah atasan seperti perintah mengenai target batas waktu 

dalam mengungkapkan suatu kasus, yang sering dipandang lebih penting 

dibandingkan dengan ditemukannya alat bukti dan barang bukti yang 

                                                                                                                                                               
peraturan hukum pidana dan sanksinya suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme 

pelaksanaan (pidana)” 
303   Herberet L. Paacker. The limits of the criminal Sanction, California: Staanford University 

Press, 1967,  hlm: 344-346. 
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diperlukan untuk membuat terang suatu kasus. Selain faktor tersebut juga 

faktor yang mendorong tingkat efisiensi ini adalah faktor mass media yang 

semakin trasparan apalagi betalian dengan kasus-kasus besar yang menyita 

perhatian masyarakat luas.304 

Apabila dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana atau politik hukum 

pidana di dalam mengatasi kejahatan di bidang perpajakan, maka hal ini 

merupakan bagian politik penegakan hukum. Sifat pidana sebagai ultimum 

remidium (obat yang terakhir) menghendaki apabila tidak perlu sekali 

hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan 

pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya 

dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.305 

Kebijakan atau politik hukum pidana menurut Sudarto adalah :  

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan - peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan situasi pada suatu saat;  

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 

bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.306 

                                                           
304   Romli Atmasasmita. Hak Asasi Manusia Dan Penegakan  Hukum. Binacipta: Jakarta, 1997, 

hlm: 6-8. 
305  Ultimum remedium ini, biasanya berjalan lurus denga teori tujuan pemidanaan yang biasa 

disebut juga dengan teori deterrence (pencegahan). Tokoh aliran ini yaitu Cessare Beccaria 

(1738 - 1794) dan Jeremy Bentham (1748 - 1832). Teori relatif berpokok pangkal pada dasar 

bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana 

adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib 

masyarakat tetap terpelihara. Lihat dalam: Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 

Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada : jakarta, 2002, hlm : 158 
306   Ibid., Untuk menanggapi pendapatnya Sudarto, penulis kutip pendapatnya Nigel Walker, 

yang menamankan aliran ini sebagai paham reduktif (reductivism) karena dasar pembenaran 

dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi 

kejahatan. Penganut reductivism meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi 

pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini; Pencegahan terhadap pelaku 

kejahatan (dettering the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak 

melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang 

dijatuhkan; Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (dettering potential imitators), 

dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan 
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GP Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

dapat ditempuh dengan : 

1) Penerapan hukum pidana (criminal law application);  

2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);  

3) Mempengaruhi pndangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime 

and punishment mass media).307 

 

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur 

non penal. Baik pendekatan penal maupun non - penal merupakan satu 

konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral, yang 

mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk 

menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. 308 

                                                                                                                                                               
kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga 

mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya; Perbaikan si 

pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul 

kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya 

rasa ketakutan dan ancaman pidana; Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan 

terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi 

frekuensi kejahatan. Lihat dalam: Mahmud Mulyadi, Criminal Policy Pendekatan Integral 

Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka 

Bangsa Press : Medan,  2008, hlm: 72.  
307   Barda Nawawi Arief, Op cit. Hlm.39. Lihat sumber aslinya: G.Peter Hoefnagels, The Other 

Side Of Criminology,  Kluwer - Deventer, Holland, 1969, hlm:  57. 
308  Penegasan adanya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan 

kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Bahwa apabila hukum pidana hendak 

dilibatkan dalam usaha mengatasi segi - segi negatif dari perkembangan masyarakat /  

modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam 

hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial defence planning, dan merupakan bagian 

integral dari rencana pembangunan nasional. Dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh 

Kongres PBB ke-6 tahun 1980, antara lain ditegaskan : Crime prevention and Criminal 

justice should be considered in the context of economic development, political system, social 

and cultural values and social change, as well as in the context of the new international 

economic order (Deklarasi No. 2) It is a matter of great importance and priority that 

programmers for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the 

sosial, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of 

freedom and respect for human rights, and that Member states should develop and effective 

capacity for formulation and planning of kriminal policy, coordinated with strategies for 

sosial, economic, political and cultural development. Lihat dalam: Dokumen Seventh UN 

Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm : 3 – 7.  
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Penggunaan hukum pidana dalam mempengaruhi hubungan - 

hubungan kemasyarakatan terlihat dengan dilaksanakannya undang - undang. 

Pemerintah dapat memaksakan terlaksananya kebijakan - kebijakan yang 

diterapkan. Keterlibatan hukum pidana dapat bersifat komplementer terhadap 

bidang hukum lain misalnya hukum administrasi.  

Perspektif sanksi pidana pajak, memperlihatkan bahwa kedudukan 

hukum pidana bersifat menunjang penegakan norma yang berada di bidang 

hukum lain, sehingga dalam undang - undang perpajakan sendiri ada suatu 

perbuatan yang melanggar di bidang perpajakan hanya dapat dijatuhi sanksi 

administrasi, ada yang dijatuhi sanksi administrasi dan pidana, dan ada 

pelanggaran yang dikenai sanksi pidana saja. 309 

Dalam prakteknya untuk menerapkan kebijaka hukum pidana atas 

tindak pidana pajak tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum pajak 

dengan menggunakan instrument hukum administrasi pajak. Sengketa pajak 

timbul bermula dari kewajiban wajib pajak yang terutang (Pasal 12 ayat (1) 

UU KUP).  

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, 

maka akan diterbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat 

                                                           
309  Konsep seperti inilah, sebenarnya merupakan penegakan hukumpidana pajak perspektif 

integral, dalam hal ini upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, 

bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik 

kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa ”the over all 

organization of society should be considered as anti criminogenic” dan menegaskan bahwa 

“community relations were the basis for crime perevention programs.” Perlu untuk 

membina dan meningkatkan efektivitas “extra - legal system” atau “informal system” yang 

ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan 

organisasi sosial dan keagamaan, lembaga - lembaga pendidikan dan organisasi volunteer 

yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “extra-legal system” atau 

“informasi system”, maka di dalam “Guilding Principles” yang dihasilkan Kongres PBB ke-

7 juga diberikan pedoman mengenai “traditional forms of sosial control”.  
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mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. 

Perlu dicatat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berkewajiban 

menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan (SPT), 

yang disampaikan wajib pajak.  

Dengan makna lain, bahwa penerbitan suatu surat ketetapan pajak 

hanya terbatas pada wajib pajak (WP) tertentu yang disebabkan oleh 

ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Jika wajib 

pajak tidak sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Pajak setelah dilakukan pemeriksaan, maka 

timbullah segketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak di tahap paling awal 

adalah pengajuan permohonan keberatan atas surat ketetapan tersebut (Pasal 

25 UU KUP).  

Adapun yang dimaksud dengan sengketa pajak menurut Pasal 1 

angka 5 Undang - Undang Pajak No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak, adalah; 

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan 

antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang 

berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 

diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas 

pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak 

dengan surat paksa.  

 

Timbulnya sengketa pajak ada pada dua hal yang sangat prinsipal 

yaitu; Tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan 



317 

 

oleh norma hukum pajak; serta, melakukan perbuatan hukum tetapi tidak 

sesuai dengan norma hukum pajak.  

Selanjutnya disebutkan pihak - pihak yang menimbulkan sengketa 

pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong, penanggung pajak, pemungut pajak 

dan pejabat pajak. Suatu surat ketetapan pajak merupakan suatu keputusan 

administrasi yang menetapkan hubungan hukum antara administrasi dan 

wajib pajak. Apabila salah satu pihak, baik pihak administrasi maupun pihak 

wajib pajak, kemudian menyatakan bahwa ketetapan itu tidak benar, maka 

timbul suatu perselisihan yang dapat diajukan keberatan administrasi pajak. 

Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak yang 

mengeluarkan ketetapan pajak sebagai objek sengketa pajak (Pasal 25 UU 

KUP). Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan 

semenjak tanggal keberatan diajukan harus memutus keberatan tersebut 

(Pasal 26 ayat (1) KUP).  

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 

mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya 

jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya apabila belum puas dengan 

keputusan tersebut, maka WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan 

Pajak, yang merupakan badan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Pengadilan Pajak ini merupakan pengadilan tingkat pertama 

dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Maka, dengan 

demikian setiap putusan pengadilan pajak bersifat tetap (inkracht van 



318 

 

gewijsde) yang dapat langsung dieksekusi atau dimintakan upaya hukum luar 

biasa berupa peninjaun kembali ke Mahkamah Agung (MA). 

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak memandang 

bahwa bahwa hukum pidana merupakan ultimum remidium atau upaya 

terakhir dalam penegakan hukum setelah diberikan peluang penyelesaian 

hukum lewat cabang hukum lain, misalkan hukum administrasi, perdata.  

Pandangan pertama ini senada dengan pengertian hukum pidana 

administrasi yang diajukan Barda Nawawie Arief dan senada dengan asas 

subsidiaritas dalam hukum pidana.310 Pandangan kedua yang berorientasi 

kepada pendayagunaan hukum pidana untuk tercapainya tujuan publik dari 

hukum pidana menyatakan bahwa setelaha danya penegakan hukum 

administrasi (sanksi administratif) pada suatu tindak pidana administrasi 

tidak menghilangkan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.311 

                                                           
310 Banyaknya undang - undang khusus tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap 

perkembangan hukum pidana karena undang - undang khusus tersebut pada satu bagiannya 

mengatur tentang ketentuan pidana. Undang - undang yang sebelumnya diadakan untuk 

keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administratif dirumuskan untuk ditegakkan 

dengan bantuan hukum pidana. Dari sinilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi 

karena hukum pidana didayagunakan untuk membantu menegakkan hukum administrasi 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya. Dalam catatan Barda Nawawie Arief (2003) 

terdapat sedikitnya 25 (duapuluh lima) UU yang memuat tindak pidana administratif. Lihat 

dalam: Barda Nawawie Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung, 

2003, hlm 19-23 
311   Dalam Black’s Law Dictionary, kata administrative crime  sebagai padanan kata tindak 

pidana administrasi diartikan: “An offense consisting of a violation of an administrative rule 

or regulation that carries with a criminal sanction”. Menurut Barda Nawawie Arif, hukum 

pidana administrasi merupakan hukum pidana di bidang pelanggaran - pelanggaran 

administrasi. Pada hakikatnya, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari 

kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan 

hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi 

hukum pidana di bidang hukum administrasi. Pendefinisian tindak pidana administrasi 

sebagai pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi membawa 

hukum pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu tergantung apakah 

peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau 

tidak. Posisi menyusul hukum pidana setelah hukum administrasi ini kemudian menjadi 

dilematis karena terletak antara dua pandangan. Pandangan pertama yaitu bahwa hukum 
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Dalam ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, 

terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana pajak, yakni;  

1) Kelalaian dalam menyampaikanSurat Pemberitahuan (SPT) yang 

tidak benar (Pasal 38); 

2) Sengaja melakukan perbuatan (Pasal 39), yaitu  

a) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau 

menggunakantanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2. 

b) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. dan/atau 

c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinyatidak benar atau tidak lengkap. dan/atau 

d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain 

yangpalsu atau dipalsukan seolah-olah benar. dan/atau 

e) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 

pembukuan,pencatatam atau dokumen lainnya. dan/atau 

f) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau 

dipungut.sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara. 

 

3) Tindak pidana yang khusus diperuntukkan kepada pegawai pajak 

yang tidak memenuhi kewajiban menjaga rahasia terkait perpajakan 

(Pasal 41). 

 

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak 

atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak  yang diberi tugas, 

wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang 

perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian 

hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah 

                                                                                                                                                               
pidana merupakan ultimum remidium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah 

diberikan peluang penyelesaian hukum lewat cabang hukum lain, misalkan hukum 

administrasi, perdata, dll. Pandangan pertama ini senada dengan pengertian hukum pidana 

administrasi yang diajukan Barda Nawawie Arief dan senada dengan asas subsidiaritas 

dalam hukum pidana. Pandangan kedua yang berorientasi kepada pendayagunaan hukum 

pidana untuk tercapainya tujuan publik dari hukum pidana menyatakan bahwa setelah 

adanya penegakan hukum administrasi (sanksi administratif) pada suatu tindak pidana 

administrasi tidak menghilangkan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Lihat dalam: 

Black’s Law Dictionary, Eight Edition, Editor in Chief Bryan A. Garner, West Publishing, 

United State of America, 2004, hlm  : 399 
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dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan terdapat 

pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti 

permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan.  

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 202 

/ PMK. 03 / 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 

Pidana di Bidang Perpajakan didefinisikan  

Bukti Permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa 

keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk 

adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak 

pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.  

 

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil 

analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, 

pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan 

penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun 

satu jenis pajak. 

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau 

Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti 

permulaan dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan. Tindak lanjut 

dari pemeriksaan bukti permulaan adalah yaitu diusulkan dilakukannya 

penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana 
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di bidang perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak yang berwenang, 

pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengungkapkan 

ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir apabila tidak 

ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

c. Formulasi Sanksi Pidana Dalam Kasus Asian Agri Group (AAG) 

Kasus Asian Agri Group (AAG) menarik perhatian untuk dicermati 

karena berbagai isu perpajakan dapat ditemukan dalam proses perkara 

tersebut, paling tidak hal yang dapat dikemukakan dari perjalanan perkara 

AAG adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana pajak dalam penegakan 

ketentuan hukum pajak. 

AAG adalah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda 

Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Melalui banyak anak perusahaannya, 

AAG memiliki 200 ribu hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, 

Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, AAG merupakan salah satu 

penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang 

menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah, selain tiga pabrik minyak 

goring.  

AAG dilaporkan oleh karyawannya sendiri, yakni Vincentius Amin 

Sutanto (Vincent) telah melakukan penggelapan pajak perusahaan.312 

                                                           
312   Keterangan : Vincent sebelumnya membobol brankas AAG di Bank Fortis Singapura senilai 

Rp.200 juta, dari US$ 3,1 juta yang direncanakan pada tanggal 13 November 2006. Vincent 

saat itu menjabat sebagai group financial controller di AAG – yang mengetahui seluk beluk 

keuangannya.Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro 

Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil 

membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut.Dalam pelariannya inilah terjadi 

komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo yang kemudian mem-blow-up perkara 
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Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah 

(Crude Palm Oil) keluaran AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan 

harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil 

dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa 

ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan - perusahaan luar negeri yang 

menjadi rekanan AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. 

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa),  

1) Ditemukan penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak 

penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN); 

2) Tahun pajak 2002 - 2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan 

pencatatan transaksi. Yakni, berupa menggelembungkan biaya 

perusahaan hingga Rp1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi 

ekspor Rp 232 miliar, mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar.  

 

Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk 

badan usaha senilaitotal Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang 

digelapkan berasal dari SPT periode 2002 - 2005. Hitungan terakhir 

menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan 

negara hingga Rp 1,3 triliun. 

Jaksa mendakwa Suwir Laut (tax manager  AAG) dan Pengadilan 

Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan dakwaan jaksa premature dan 

membebaskannya pada 15 Maret tahun 2012. Jaksa kemudian mengajukan 

banding dan diputusan pada tanggal 23 Juli pada tahun yang sama. Di mana 

putusan banding menguatkan putusan PN Jakarta Pusat dengan 

membebaskan terdakwa Suwir Laut. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke 

                                                                                                                                                               
tersebut hingga menjadi perhatian penegak hukum.Bahkan Vincent telah divonis dan 

dihukum 11 tahun penjara dan telah pula menjalankan 6 tahun masa tahanan sebelum 

kemudian dibebaskan. 
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Mahkamah Agung, karena menganggap majelis hakim PN dan PT tidak 

menyentuh pokok pekara. Namun MA membalik keadaan. Pada bulan 

Desember tahun 2012, MA menghukum Suwir Laut karena menggelapkan 

pajak perusahaan dan pihak AAG sekaligus untuk membayar denda 

sebesarRp 2,5 triliun. 

Setelah hampir satu tahun putusan MA dibacakan, pihak Asian Agri 

belum juga membayarkan kewajibannya kepada negara. Menurut mereka, 

putusan MA hanya ditujukan kepada Suwir Laut, bukan kepada Asian Agri, 

karena dari awal Asian Agri tidak dijadikan pihak dan juga tidak pernah 

dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pembelaan.  

Karena menganggap diri bukan pihak yang ditujukan oleh putusan, 

maka Asian Agri tidak mengambil langkah hukum untuk mengajukan 

Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. AAG hanya mengajukan 

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan Direktorat 

Jenderal Pajak atas putusan MA. Belakangan, pengadilan pajak telah 

memutus 2 perusahaan dibawah AAG yang mengajukan banding dengan 

putusan menolak keberatan tersebut.  

Dalam proses peradilan umum kasus tindak pidana pajak yang 

dilakukan oleh ke-14 perusahaan dibawah AAG, Jaksa mendakwa Suwir 

Laut (tax manager AAG) dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, 

yakni;  

 Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) 

Undang - Undang RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primer 
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dan melanggar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang - 

Undang RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 

Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider.  

 

Adapun terhadap perkara AAG diputus oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat berupa tidak dapat diterima karena;  

Hakim menganggap dakwaan jaksa premature di mana putusan ini 

dikuatkan oleh PengadilanTinggi Jakarta Pusat Putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta No.241 / PID. 2012 / PT. DKI, tanggal 23 Juli 2012.  

 

Namun, dalam Putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA), terdakwa 

Suwir Laut dinyatakan;  

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana menyampaikan surat peberitahuan dan / atau 

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara 

berkelanjutan” (Melanggar Pasal 39 huruf d UU KUP). Selain itu, 

MA juga memutus empat belas perusahaan yang tergabung dalam 

AAG untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang 

kurang bayar yang keseluruhannya berjumlah 2 X 

Rp 1.259.977.695.652 secara tunai.313 

 

Pengungkapan kasus pajak AAG merupakan perkara pajak terbesar 

yang pernah terungkap di Indonesia. Hal ini tentu banyak mengundang 

perhatian publik yang sangat luas. Berbagai diskursus bermunculan terkait 

proses hukum perkara tersebut. Pada intinya, persoalan terletak dua arus 

kepentingan dalam penegakan hukum pajak, yakni, hukum administrasi yang 

memposisikan pajak sebagai instrumen untuk memaksimalkan penerimaan 

negara. Kemudian pada arus yang lainnya, proses hukum pidana pajak untuk 

memberikan efek jera baik dalam perspektif pencegahan secara umum dan 

khusus. 

                                                           
313  Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No.2339K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 

2012 
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Perdebatan penerapan sanksi (administrasi atau pidana) sebetulnya 

terus terjadi sejak reformasi Undang - Undang pajak tahun 1983. Ironisnya, 

pidana pajak dalam undang - undang menjadi "banci" karena ketidakjelasan 

menerapkan asas ultimum remedium (senjata terakhir) dalam hukum pajak. 

Bahkan diakui, pidana pajak menjadi dilema atau ketidakjelasan karena 

pembuat Undang - Undang selalu membuka pintu pemaaf bagi wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran supaya menggunakan jalur administrasi. 314 

Secara normatif, sebenarnya rezim penegakan hukum pajak tidak 

secara tegas menempatkan pidana pajak benar - benar ditempatkan sebagai 

pilihan terakhir (ultimum remedium). Yakni, hukum pidana baru benar - 

benar difungsikan apabila sanksi administrasi tidak mampu lagi 

meningkatkan kesadaran pajak.  

Walaupun beberapa ketentuan sudah mengarah ke arah tersebut, 

misalnya dalam Pasal 13 A UU KUP yang menyatakan: 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapiisinya 

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keteranganyang 

isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian 

padapendapatan negara,tidak dikenai sanksi pidana apabila 

kealpaantersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib 

Pajaktersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak 

yangterutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

200%(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar 

yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar. 

 

                                                           
314   Lihat Pasal 44 - B dan Pasal 8 ayat (2) UU No 28 Tahun 2007. Pintu pemaaf tersebut tentu 

merupakan cerminsistem self assessment  yang dianut undang – undang pajak. Jadi, sejak 

awal pembuat undang - undang pajak telah memahami betul filosofi pungutan pajak yang 

bukan bertujuan memidana. Tujuan akhir pungutan pajak adalah mengumpulkan uang untuk 

negara. 
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Adanya ketentuan tersebut menghilangkan sifat melawan hukum dari 

Pasal 38 UU KUP, apabila dibuktikan jika perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh wajib pajak (WP). Sementara, 

jika perbuatan dilakukan dengan sengaja, misalnya perbuatan yang dilarang 

dalam Pasal 39 UU KUP tidak mendapatkan pengecualian seperti yang 

dilakukan terhadap perbuatan karena kelalaian untuk pertama kalinya.  

Kemudian, adanya ruang penyelesaian tindak pidana pajak di luar 

pengadilan lainnya dalam UU KUP adalah terdapat dalam Pasal 44B, yang 

menyatakan: 

1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan sejak tanggal surat permintaan;  

2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelahWajib 

Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang 

tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang 

tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 

 

Dalam perkara AAG, adapun yang penggelapan pajak di tuduhkan 

adalah terkait dengan utang pajak tahun 2002 – 2005. Namun, penyidikan 

pajak baru dimulai pada tahun 2007, setelah terbongkarnya perkara tersebut 

kepublik berdasarkan laporan dari orang dalam AAG, yakni Vincentius 

Amin Susanto. Dari penjabaran tersebut, asumsinya pajak AAG tahun 2002 –

 2005 telah dibayarkan dan tidak ada permasalahan terkait jumlah utang 

pajak yang seharusnya dibayarkan oleh AAG waktu itu.  

Dalam konteks perpajakan oleh badan usaha, apalagi dengan skala 

yang cukup besar, tentu persoalan perpajakannya akan sangat rumit karena 
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berkaitan dengan jumlah transaksi perusahaan yang sangat besar. Sebagai 

sebuah lembaga profit, tentu setiap perusahaan sangat menginginkan efisiensi 

dan tak jarang juga, efisiensi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pajak 

masing - masing perusahaan. 

Dalam konsep perpajakan internasional, penghindaran pajak 

dibedakan dalam dua istilah teknis yaitu tax avoidance (penghindaran pajak) 

dan tax evasion (pengelakan / penggelapan pajak). Diskursus yang jamak 

ditemukan, terkait dengan tax avoidance masih dianggap sebagai perbuatan 

yang legal karena hanya memanfaatkan celah hukum yang ada, khususnya 

perbedaan rezim pajak masing - masing negara di dunia.315 

Berikut adalah ciri dan perbedaan, serta persamaan antara tax 

avoidance  dan  tax evasion, yakni sebagai berikut; 316 

1) Yang dapat membedakan antara tax avoidance  dan  tax evasion  

adalah legalitasnya, yaitu  tax avoidance  bersifat legal, sedangkan  

tax evasion bersifat ilegal. Dalam praktik, pengelompokan antara 

keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing - 

masing negara;  

2) Yang membedakan suatu skema perencanaan pajak termasuk kategori 

tax avoidance atau tax evasion adalah legalitasnya, sedangkan dari 

sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud 

dari undang - undang. 

3) Tax Avoidance (penghindaran pajak) berciri  fraus legis yaitu 

kawasan  grey area yang posisinya berada di antara tax compliance  

dan tax evasion. Beberapa pihak mencoba mendefinisikan  tax 

avoidance. Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO 

di US) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak 

tanpa melanggar hukum. Black’s Law Dictionary menjelaskan, tax 

avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan peluang penghindaran pajak (loopholes) dengan tidak 

melanggar hukum pajak. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan bahwa 

                                                           
315     Steenhuis DW,  Indivudual Right and Collective Interest in The Apkication of Criminal Law, 

Criminology21Thcentury, 1990. 
316    Y. Sri Pudyatmoko,  Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Salemba Empat : 

Jakarta, 2007, hlm : 45.  
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tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, 

meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the 

law), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya 

peraturan perundang-undangan perpajakan (the spirit of the law); 

4) Ronen Palan (2008)317 menyebutkan suatu transaksi diindikasikan 

sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut : 

a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit 

dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran 

interpretasi hukum pajak 

b) WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di 

declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; 

(c) WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak. 

5) Tax Evasion (Tax Fraud) atau penggelapan pajak adalah tindakan 

yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak 

terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara -

cara ilegal. Rohatgi (2007) menyatakan bahwa tax evasion adalah niat 

untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara 

menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, 

dan ini merupakan tindakan ilegal. 

6) Selain itu, Russo (2007) mendefinisikan tax evasion sebagai kondisi 

di mana wajib pajak menghindar untuk membayar pajak terutang 

tanpa menghindar dari kewajiban pajak sehingga hal ini melanggar 

ketentuan perpajakan. 

 

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara - negara 

membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum 

sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran 

pajak, yakni dengan berbagai cara sebagai berikut;  

1) Ketentuan anti thin capitalization yaitu upaya wajib pajak 

mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, bukan 

justru menambah modal agar dapat membebankan biaya bunga dan 

mengecilkan laba.318 

2) Ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di 

Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri 

Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak 

dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri 

                                                           
317  Palan, Ronen & Abbott, Jason with Phil Deans, State Strategies in the Global Political 

Economy. London: Pinter. HB. Czech translation, 2003.  
318  Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang 

dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity 

Ratio). 
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paling rendah 50 persen, selain badan usaha yang menjual sahamnya 

di bursa efek. 

3) Ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh 

yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk 

menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta 

menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 

4) PER-43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip 

Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib 

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 

5) Ketentuan anti-treaty shopping, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 jo 

PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan 

Penghindaran Pajak Berganda.   

 

Lebih jauh, para ahli membedakan penghindaran pajak yang diterima 

(acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diterima 

(unacceptable tax avoidance). OECD bahkan menegaskan salah satu tujuan 

utama tax treaty adalah mencegah tax avoidance.319 

Ketidakjelasan proses penegakan hukum pajak dalam UU KUP 

membuat proses hukum terhadap perkara AAG tidak dilakukan secara 

komprehensif. Buktinya, antara proses hukum yang ada di pengadilan pajak 

dengan yang berjalan di pengadilan umum tidak terintegrasi satu sama lain, 

mengapa bis aterjadi demikian, berikut adalah argumentasinya;  

Dalam putusan MA dalam kasus pidana AAG, majelis hakim 

menggunakan perspektif sendiri dalam menilai perkara tersebut. 

Akibatnya, banyak kalangan yang mempertanyakan dari mana 

datangnya nilai utang pajak yang harus dibayar oleh AAG dalam 

vonis MA, sementara wajib pajak dalam pengadilan umum tidak 

fokus pada perhitungan utang pajak, melainkan pembelaan terhadap 

pembuktian delik pidana yang dituduhkan,  yakni, menyangkal 

perbuatan melawan hukum (tax fraud) yang dituduhkan. 

 

                                                           
319  Abdul Fickar Hadjar, Menghukum Pengemplang Pajak; Hasil Eksaminasi Publikatas Putusan 

Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut, The 

Indonesian Legal Resource Center dan Indonesian Corruption Watch : Jakarta, 2014, hlm : 

71 – 78.  
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Jikapun rezim hukum pajak di Indonesia mensejajarkan penegakan 

hukum administrasi dan pidana pajak, harus diluruskan kembali adalah 

tujuan dari pada proses hukum tersebut. Di mana, hukum administrasi pajak 

bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui penagihan utang 

pajak yang masih terutang, sementara fungsionalisasi hukum pajak,sebatas 

untuk lebih mendisiplinkan para wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban 

pajak. Dengan menggunakan pendekatan demikian, MA telah bersikap tegas 

untuk menyatakan perkara penggelapan pajak yang biasanya digolongkan 

sebagai pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana.  

Dalam Putusan ini,  MA berani menyatakan bahwa unsur pidana 

harus diterapkan dalam perkara yang menyangkut pelanggaran perpajakan. 

Putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam lembaga 

peradilan. Soalnya, kasus pelanggaran pajak sudah dinyatakan sebagai tindak 

pidana sesuai dengan UU Tata Cara Prosedur Pembayaran Pajak.  

Terhadap utang pajak yang baru ditemukan belakangan dalam 

kasus AAG, maka Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan bukti 

permulaan adanya indikasi tindak pidana pajak. Hasil dari pemeriksaan bukti 

permulaan tersebut sebenarnya dapat dijadikan bahan untuk menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas utang pajak AAG dari 

tahun 2002 –  2005 yang belum dibayarkan.  

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP, yang 

berbunyi;  

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
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saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 

Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang 

mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang 

setelahdilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

 

Dalam konteks ini, jika ada keberatan dari AAG, maka jalur 

pengadilan pajaklah yang kemudian memutus, apakah aktivitas tax planning  

yang dilakukan oleh AAG termasuk kedalam bentuk tax avoidance atau tax 

evasion. 

Setelah terbukti di pengadilan pajak, maka utang pajak yang 

digelapkan oleh AAG bisa sepenuhnya ditagih kepada AAG karena ia sudah 

diberikan kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan besaran pajak 

yang seharusnya dibayarkan oleh AAG kepada negara. Kemudian, putusan 

pengadilan pajak dapat dijadikan bukti yang memperkuat adanya perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh AAG. 

Putusan MA ini semakin memperjelas status praktik pelanggaran 

pajak bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga mengandung unsur 

pidana. Selama ini kasus pajak selalu dinyatakan sebagai kasus administrasi 

saja. Tapi dengan putusan ini MA semakin tegas, kasus penggelapan pajak 

termasuk tindak pidana. Setelah MA memvonis bersalah AAG melakukan 

tindak pidana pajak melalui tax manager - nya, Suwir Laut, dengan 

menghukum AAG untuk membayar utang pajak beserta bunga yang 

berjumlah lebih dari Rp. 4 triliun, Ditjen Pajak kemudian menerbitkan SKP 

kepada AAG untuk menindaklanjuti vonis MA tersebut. 
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Penerbitan SKP setelah terbitnya Putusan MA tersebut tentu semakin 

mempertegas perkara penggelapan pajak yang biasanya digolongkan sebagai 

pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana. Bahwa unsur pidana harus 

diterapkan dalam perkara yang menyangkut pelanggaran perpajakan. 

Di mana, AAG saat ini sedang mengajukan banding atas 

keberatannya yang ditolak terkait adanya SKP tersebut. Jika pengujian 

materiil di pengadilan pajak terhadap penetapan Ditjen Pajak membuktikan 

koreksi Pemeriksa Pajak tidak benar atau sekurang-kurangnya jumlahnya 

lebih kecil, apakah dengan demikian juga berpotensi menjadi novum untuk 

diajukan Peninjauan Kembali ke MA dan dapat mengubah jumlah kerugian 

negara yang telah dihitung dan besaran denda pidana yang dijatuhkan.  

Dari elemen materil dari persidangan pajak AAG, dalam putusan MA 

ternyata sedari awal persidangan di pengadilan negeri, pihak yang didakwa 

melakukan tindak pidana pajak adalah personal Suwir Laut., perbuatannya 

tersebut terkait dengan keuangan (pajak) perusahaan yang ia kelola sebagai 

tax manager  AAG. Putusan MA yang memerintahkan membayar jumlah 

pajak terutang, yang notabene adalah pajak dari 19 perusahaan yang 

tergabung dalam AAG, dijatuhkan tanpa menghadirkan AAG sebagai pihak 

dalam hal ini korporasinya dalam persidangan untuk melakukan pembelaan 

tentunya juga menjadi persoalan tersendiri. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap pelanggaran atau 

tindak pidana pajak yang tersebar dalam undang-undang pajak yang berlaku 
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di Indonesia sarana pemidaan menjadi hal yang penting, disamping sanksi 

administrasi tidak dapat diabaikan demi pengembalian keuangan negara.  

Namun, oleh karena ketentuan pidana dalam atas tindak pidana pajak 

tersebar dalam dalam berbagai undang-undang pajak maka diperlukan 

unifikasi (penyatuan) seluruh ketentuan pidana yang tersebar dalam undang-

undang pajak tersebut agar menjadi kualifikasi tindak pidana khusus. 

Tersebarnya aturan pidana pajak dalam banyaknya undang-undang dapat 

mengganggu kelancaran proses penegakan hukum. Oleh karena itu 

diperlukan sarana yang dapat penyatuan (unifikasi) seluruh aturan pidana 

pajak tersebut. 

 

2. Fungsi Formulasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Perpajakan 

Sebagai Predikat Kepastian Hukum Perpajakan  

 

Keberadaan sanksi dalam aturan hukum sebenarnya adalah 

mempertegas bahwa ada nilai, ada kebenaran atau ada hukum yang memang 

layak untuk dipertahankan dan harus dipertahankan yang diatur dalam aturan 

hukum, karena jika tidak demikian maka sanksi sama dengan kesewenang - 

wenangan yang membabi buta. Jadi penanda predikat hukum dalam aturan 

hukum adalah bukan karena ada sanksinya tetapi karena nilai yang 

dipertahankan oleh aturan tersebut. 

Pemahaman di atas sangat ditentang oleh pendangan positivistik yang 

berargumen bahwa jika sifat hukum yang tanpa sanksi dipertahankan maka 

hukum yang seperti ini tidak dapat diterapkan. Istilah Positivisme Hukum 

lahir pada abad ke 19 pertamakali digunakan oleh Henry Saint Simon (1760 - 
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1825) yang kemudian dikembangkan oleh Aguste Comte (1798 - 1857) dan 

berkembang di Eropa kontinental khususnya di Perancis.320 Latar belakang 

lahirnya pemikiran positivisme hukum adalah sebagai reaksi terhadap 

pemikiran aliran hukum alam, di mana aliran positivisme hukum secara tegas 

membedakan antara hukum dan moralitas,321 Selanjutnya menurut 

positivisme hukum bahwa tidak ada hukum lain selain hukum positif, hukum 

harus memenuhi beberapa unsur yaitu. Adanya perintah (command), 

kewajiban (duty), sanksi, dan kedaulatan.322 

Positivisme hukum di bangun atas dasar bahwa ilmu pengetahuan 

merupakan satu - satunya pengetahuan ilmiah dan menolak setiap 

pertanggungjawaban yang melampaui batas fakta empiris. Penekanan 

positivisme hukum adalah pada bentuk hukum itu sendiri yaitu dapat 

ditangkap oleh indra yaitu hukum tertulis atau yang kita kenal dengan 

sebutan peraturan perundang - undangan sekaligus menolak hal - hal yang 

berbau metafisik atau sebagaimana dianut dalam paham hukum alam. 

Sehingga sifat kelimuannya hukum merupakan sistem logika yang 

bersifat tetap dan tertutup (close logical system) bahwa ilmu hukum 

(jurisprudence) hanya dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom 

dan dapat mencukupi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kebaikan dan 

keburukannya. Adalah John Austin yang merupakan salah satu pelopor 

                                                           
320  Otje Salman & Anthon F. Susanto, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka 

Kembali, Refika Aditama : Bandung, 2013, hlm : 79. 
321   Munir Fuadi, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum, Op.Cit., Hlm. 67. 
322  A. Mukthie Fadjar, Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi), Setara Press : Malang, 2013, 

hlm: 10.  
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pemikiran positivisme hukum dengan teori pemahamannya bahwa hukum 

adalah perintah penguasa.323  

Menurut Austin dalam perintah tersebut terkandung tiga unsur yaitu, 

Bahwa suatu pihak menghendaki bahwa orang lain melakukan kehendaknya; 

a. Pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu 

tidak ditaati; 

b. Bahwa perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban terhadap yang 

diperintah, dan yang ke empat: menderitakan pihak yang tidak taat 

hanya dapat terlaksana jika yang memberikan perintah adalah pihak 

yang berdaulat; 

c. Tidak penting mengapa orang mentaati perintahperintah pemerintah. 

Ada orang yang mentaati karena merasa berwajib mentaati 

kepentingan umum, ada yang mentaati sebab takut akan kekacauan, 

ada yang mentaati sebab merasa terpaksa. Sama saja, asal mentaati. 

Kalau tidak, dijatuhkan sanksi.324  

 

Demikian dari pemahamannya di atas dapat dikatakan Austin 

memandang bahwa aspek normatif dari hukum adalah merujuk pada aturan -

aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah 

belaka.325 Kaidah hukum harus mengandung sanksi yang teratur dan rapi dan 

pasti dan dijalankan oleh badan untuk melaksanakannya.326  

Manusia tidak perlu berfikir, hanya perlu patuh dan melaksanakan 

apa perintah hukum terlepas ia suka atau tidak suka, apakah ia melakukannya 

dengan tertekan atau tidak, karena yang terpenting adalah manusia mentaati 

hukum. Hukum harus dapat diterapkan maka dari itu hukum harus memiliki 

sanksi, Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa: Hukum dibuat 

                                                           
323   Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 58. 
324    Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Op.Cit., Hlm. 41. 
325    Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenanda Media Group : Jakarta, 

2009, Hlm. 6. 
326   Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, Pustaka Obor Indonesia: 

Jakarta, 2012, Hlm. 2 



336 

 

untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila 

hukum tidak pernah dilaksanakan.327  

Pandangan tersebut berhubungan sangat dipengaruhi dengan 

eksistensi hukum sebagai sebuah ilmu, bahwa ilmu hukum merupakan ilmu 

yang sosial yang bersifat empirik dengan metode pembenarannya adalah 

korespondensi. Demikian bahwa hukum harus berkorespondensi dengan 

fakta. Sehingga jika hukum tidak dapat diterapkan maka hukum tersebut 

tidak memiliki kesesuaian dengan fakta maka hukum tersebut bukanlah 

hukum.328  

Agar hukum dapat diterapkan hukum harus dipaksakan, paksaan 

tersebut adalah sanksi. Ketika dalam hukum diletakkan dengan sanksi bagi 

siapa pun yang melanggarnya maka dengan demikian hukum dapat 

diberlakukan atau dengan kata lain memiliki kepastian. Sanksi ada sebagai 

tuntutan kepastian hukum dalam pengertian positivisme hukum.  

Pandangan positivisme hukum membawa postulat bahwa hanya 

perintah satu-satunya unsur mutlak dari hukum (Hukum Positif) adalah 

dibuat oleh penguasa, tidak penting bagaimana isinya apakah adil atau tidak 

keadilan yang ditekankan adalah keadilan prosedural, jadi hukum yang tidak 

                                                           
327 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, Hlm. 1. 
328   Hukum tidak berkorespondensi dengan fakta. karena eksistensi hukum Ilmu hukum adalah 

sebuàh Ilmu karena hukum memiliki standar Ilmiahnya sendiri dimana metode yang 

digunakan adalah Deduktif yang bawaannya Preskriptif atau sarat nilai karena ilmu hukum 

bersifat menganjurkan tidak hanya sekedar mengemukakan apa adanya (deskriptif) 

sebagaimana di ilmu sosial atau ilmu alam. Dengan kebenaran dalam kerangka keilmuan 

Ilmu Hukum adalah kebenaran koherensi. Dalam artian sesuatu dapat disebut hukum dilihat 

dari koherensinya dengan kaidah dan asas hukum bukan dengan fakta. 
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adil dan semena - mena dan menindas rakyat tatap saja dapat dipaksakan 

sebagai hukum.  

 

3. Fungsi sanksi dan Hukum Untuk Mewujudkan Harmonisasi 

Sanksi Pidana Pajak 

 

Berjalannya sistem hukum merupakan aspek yang tidak terpisahkan 

dari berfungsinya hukum dalam masyarakat, karena di dalam fungsi hukum 

terlihat secara jelas apakah hukum dapat menunjukkan perannya atau tidak. 

Hukum dapat menunjukkan perannya dalam masyarakat tentu saja tidak 

terlepas dari peranan non hukum dari unsur - unsur budaya. Itulah sebabnya 

dikatakan bahwa budaya hukum merupakan motor penggerak (dinamisator) 

untuk dapat berfungsinya hukum secara baik dalam suatu masyarakat. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum 

dalam masyarakat, yaitu; 

a. Fungsi Menfasilitasi; dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara 

pihak-pihak tertentu sehinggga tercapai suatu ketertiban. 

b. Fungsi Represif; dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai 

alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

c. Fungsi Ideologis; fungsi ini termasuk menjamin pencapaian 

legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan 

dan lain-lain. 

d. Fungsi Reflektif; dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama 

dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. 

 

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, 

antara lain: Fungsi mengatur (governance), fungsi distribusi sumber daya. 

fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat, fungsi penyelesaian 

konflik, dan fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat. 
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Terdapat beberapa fungsi hukum menurut para ahli, rumusan yang 

diberikan oleh para ahli tersebut bermacam - macam.  

Berikut beberapa rumusan fungsi hukum menurut para ahli;  

Menurut J.F. Glastra Van Loon; 329 

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan 

mengatur pergaulan hidup masyarakat; Hukum berfungsi sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam 

masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan 

menjaga (mempertahankan) penegakan aturan tertib dengan cara yang 

memaksa; Hukum berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan 

hak masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah 

peraturan agar sesuai dengan kebutuhan; Hukum berfungsi sebagai 

sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. 

 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah;  

Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan 

sosial, baik lahir maupun bathin, dan sebagai sarana untuk 

menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. 

 

Kemuydian, Sunaryati Hartono membuat rumusan mengenai fungsi 

hukum dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional, bahwa hukum 

memiliki fungsi yaitu:  

a. Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam 

masyarakat;  

b. Sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan; sebagai sarana 

untuk menegakkan keadilan; dan  

c. Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan (mendidik) 

masyarakat.330 

 

Sedangkan Gustaf Radbruch mengatakan, bahwa; semua kultur 

bertujuan merealisasikan nilai - nilai, tidak hanya memahaminya, jadi kultur 

                                                           
329   Soekowathy, R. Arry, Soejadi, Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi 

Rasa Keadilan Menurut Hukum Positif, Universitas Gadjah Mada, 2004, hlm. 47 
330    Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 

1991, hlm. 24 
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bukan akal murni tetapi praktis,331 sedangkan fungsi hukum itu sendiri 

sebagaimana yang telah dinyatakan oleh E.A. Goebel (seorang 

anthropoloog),  yaitu sebagai berikut : 332 

a. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat 

dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku mana yang 

diperbolehkan dan mana yang dilarang; 

b. Menentukan alokasi wewenang, memerinci siapa yang boleh 

melakukan paksaan, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang 

memilih sanksi yang tepat dan efektif; 

c. Menyelesaikan sengketa; 

d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara 

merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-

anggota masyarakat.  

 

Berkaitan dengan fungsi hukum, Muchtar Kusumaatmadja, 

mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, yang 

secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau, bahwa fungsi 

hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal 

ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban 

dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap 

penting dan sangat diperlukan.  

Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk 

menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki 

oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat 

dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk 

menjamin adanya kepastian dan ketertiban. 

                                                           
331   Wolfag Friedmann Teori  dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, 

(diterjemahkan dari judul asli Legal Theory, oleh Mohamad Arifin) Susunan II, Rajawali, 

Jakarta, 1990,  hlm: 42. 
332  Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia: 

Jakarta,, 1990, Op. Cit., hlm. 2. 
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Di samping itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum juga 

memiliki fungsi kritis, beliau mengatakan bahwa;   

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum 

mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata 

melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja 

melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.333 

 

Dari beberapa pendapat pakar hukum mengenai fungsi hukum di atas, 

dapatlah dikatakan bahwa fungsi hukum, sebagai berikut : 

a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk 

berprilaku, pengawasan atau pengendalian sosial (social control). 

b. Penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement). 

c. Rekayasa sosial (social engineering). 

 

 

4. Mengukur Harmonisasi Sanksi Pidana Dalam Ruang Lingkup 

Hukum Perpajakan di Indonesia  

 

Azas harmonisasi horizontal, berangkat dari asas lex posterior 

delogat legi priori yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan 

yang baru mengesampingkan / mengalahkan peraturan perundang - undangan 

yang lama dan asas lex specialist delogat legi generalis yang berarti suatu 

peraturan perundang - undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan / 

mengalahkan peraturan perundang - undangan yang bersifat umum.334  

                                                           
333    Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-14, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm. 155 
334  Lex specialis derogat legi generali merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 

hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum 

(lex generalis). Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

asas  lex specialis derogat legi generalis, yaitu: Ketentuan - ketentuan yang didapati dalam 

aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus 

tersebut; Ketentuan - ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan - ketentuan lex 

generalis  (undang - undang dengan undang - undang); Ketentuan - ketentuan lex specialis 

harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab 

Undang -Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sama -sama 

termasuk lingkungan hukum keperdataan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum


341 

 

Harmonisasi horisontal peraturan perundang - undangan yang 

dilandasi kedua asas tersebut, sangat penting artinya dalam penyusunan 

peraturan perundang - undangan, karena pada hakikatnya peraturan 

perundang - undangan, merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral 

dan tidak dapat berdiri sendiri.  

Di dalam peraturan perundang - undangan tersebut terdapat berbagai 

sektor dan bidang hukum yang berbeda - beda, namun saling kait mengkait 

dan terhubung satu sama lain, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang 

komprehensif, bulat dan utuh (holistik).  

Penerapan lex specialist derogat legi generalis dalam harmonisasi 

horizontal, diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang -

undangan, yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda 

(sui generis) dengan peraturan perundang - undangan yang lain, guna 

mencapai tujuan tertentu. 

Dalam hukum pajak, di samping sanksi administratif terdapat juga 

sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran - 

pelanggaran yang sifatnya ringan.335 Hukum pidana merupakan ancaman 

                                                           
335    Pola berfikir memasukkan unsur pidana dalam hukum pajak, menjadi bias ketika pajak selalu 

menekankan pada pemberian sanksi administrasi dalam banyak pasal yang mengaturnya. 

Kalau ada pandangan mengecilkan sanksi administrasi dengan menggantinya dengan cara 

sanksi pidana, tentu kurang tepat. Sebagian ahli berpendapat bahwa, sanksi administrasi pun 

bahkan bisa lebih memberikan efek jera dibandingkan efek jera dalam sanksi pidana 

sepanjang ukuran besaran sanksinya diperberat. Oleh karena sanksi administrasi bisa 

membuat seseorang menjadi bangkrut dengan menyita kekayaan seseorang untuk melunasi 

utang pajaknya. Sanksi administrasi seringkali dipandang ringan karena masih memberikan 

kebebasan secara fisik kepada seseorang. Kalau ukuran kebebasan secara fisik dalam sanksi 

pidana menjadi ukuran menilai berat ringannya sanksi, tentu tidak tepat. Oleh karenanya, 

perlu dikaji lagi agar penerapan sanksi pidana tidak menjadi kontra produktif dalam 

penerapan sanksi di dalam hukum pajak. Memang, sanksi administrasi yang diatur dalam 

undang - undang perpajakan saat ini tergolong masih sangat ringan. Kalau saja sanksi 



342 

 

bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana 

perpajakan ini dapat di lihat dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan 

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 

bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah 

terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan 

pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.336 

                                                                                                                                                               
administrasi dibuat lebih berat, diyakini pastinya akan memberikan efek jera lebih baik. 

Sanksi tidak menyampaikan SPT PPh Badan dengan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00,30 

tampaknya perlu lebih diperberat. Demikian pula untuk sanksi keterlambatan penyampaian 

SPT PPh Orang Pribadi hanya dikenakan sebesar Rp. 100.000,00. Sanksi ini perlu diubah 

dan diperberat lagi misalnya menjadi Rp. 10.000.000,00 agar setiap orang peduli terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bahkan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per 

bulan karena adanya pembetulan SPT kurang bayar, patut diubah misalnya menjadi 10% 

atau 20%, agar lebih memberikan efek jera pentingnya pajak dibayar kepada negara. Besaran 

pentingnya sanksi administrasi sebagai pengganti sanksi pidana, juga terlihat dalam 

ketentuan Pasal 44 B ayat (2) sebagai pengganti dari dilakukannya penghentian penyidikan. 

Pengganti sanksi dihentikannya penyidikan hanya 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau 

kurang dibayar. Barangkali penyusun undang – undang pajak saat itu memandang besaran 

sanksi tersebut dipandang cukup besar. Kalau kita perhatikan, ternyata yang ditegaskan 

dalam konteks pengganti penyidikan dalam Pasal 44 B ayat (2) UU KUP adalah persoalan 

administrasi. Penegasan yang diatur dalam pasal tersebut seakan-akan ingin mengembalikan 

pada ‘roh’ hukum pajak yang sebenarnya bahwa persoalan pajak adalah persoalan 

administrasi. Jadi, titik berat pengenaan sanksi pajak bukanlah pada aspek pidana tetapi lebih 

pada aspek hukum administrasi sebagaimana diuraikan di atas. 
336 Rahayu Hartini, Tindak Pidana dan Perdata Dalam Perpajakan, Sumber: http: // 

gagasanhukum. wordpress.com /2012 / 11 / 26 / tindak – pidana – dan perdata- dalam-

perpajakan – bagian – I /, diakses tanggal 13 Oktober 2017.  
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Pada prinsipnya tugas dari hukum pajak adalah menelaah keadaan– 

keadaan dalam masyarakat untuk kemudian di buat / di susun peraturan - 

peraturan hukum (pajak), sedangkan yang menjadi sasarannya adalah 

Tatbestand yaitu segala perbuatan keadaan atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan utang pajak. 

Sebagai tulang punggung pendapatan negara, pajak memberikan lebih 

70 % (persen) kontribusinya bagi negara. Angka ini harusnya bisa terus 

dioptimalkan, mengingat saat ini rasio kepatuhan Wajib Pajak baru 53,7% 

(persen). Salah satu upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan ini melalui 

penegakan hukum disektor perpajakan (law enforcement).337 

Menurut APBN sumber pendapatan tertinggi yang diperoleh negara 

adalah dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti 

sektor migas (minyak bumi dan gas), maupun bantuan luar negeri. Hal ini 

dapat dibuktikan saat negara dilanda krisis berkepanjangan,  apakah negara 

kita dapat meningkatkan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki 

nilai besar, bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada 

presentasi terbesar dari sektor non migas, sementara sektor non migas 

lainnya cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian, diharapkan 

pemasukan dari pajak dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan kebijakan 

- kebijakan baru, seperti ekstentifikasi dan intentifikasi.  

Ekstentifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan 

jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan intentifikasi pajak adalah 

                                                           
337    Pidato Anny Ratnawati (Wakil Menteri Keuangan), tahun 2014 di UI. 

http://www.pajak.go.id/content/article/mengerek-kepatuhan-wajib-pajak
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kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak, melalui wajib pajak yang 

sudah terdaftar, untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kegiatan 

intensifikasi ini dapat berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat 

mengenai ketentuan - ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan prima 

kepada wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak.338 

Selama tahun  2009 – 2012, jumlah kasus tindak pidana bidang 

perpajakan yang telah selesai diselidiki Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen 

Pajak) dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21), total 92 

kasus sudah masuk tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan. Sebanyak 

69 kasus  di antaranya telah divonis di Pengadilan dengan putusan penjara 

dan denda pidana sebesar hampir Rp 4,3 triliun.339 Hal ini membuktikan 

bahwa penanganan kasus pajak yang  dikenakan sanksi pidana atau 

pemidanaan masih rendah. 

Selama ini kasus tindak pidana bidang perpajakan didominasi kasus 

faktur pajak tidak sah (fiktif) dan bendaharawan. Pelaku terbesar adalah 

Wajib Pajak (WP) Badan sebanyak 68 kasus, Wajib Pajak Bendaharawan 

sebanyak 14 kasus dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 10 orang. Ada 

beberapa kasus besar di bidang perpajakan yang paling menonjol dan telah 

diselesaikan secara pidana.340 

                                                           
338    Abdul Fickar Hadjar, Op cit., hlm: 40 
339    Info bisnis, Ditjen Pajak Selesaikan 92 Kasus Tindak Pidana Pajak. http: // info. bisnis. com/ 

read / 20130507/ 285/12790/ditjen pajak selesaikan 92 kasus tindak pidana pajak. Diakses 

tanggal 27 Agustus 2017. (setelah SHP disertasi ini).  
340  Fakta di lapangan menurut laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, ada 

sembilan modus atau model penyimpangan hukum yang sering terjadi di sektor pajak. 

Kesembilan model penyimpangan hukum pajak itu adalah: Pengaturan nilai pajak; Faktur 

pajak fiktif; Penyelesaian keberatan Wajib Pajak; Menghilangkan berkas surat permohonan 

keberatan; Petugas pajak melawan dirinya sendiri pada pengadilan banding; Penggunaan 

http://info.bisnis.com/read/20130507/285/12790/ditjen-pajak-selesaikan-92-kasus-tindak-pidana-pajak
http://info.bisnis.com/read/20130507/285/12790/ditjen-pajak-selesaikan-92-kasus-tindak-pidana-pajak
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Berikut adalah beberapa kasus pidana perpajakan,  yang sudah 

diputus secara sah dan mendapatkan hukuman pidana;     

a. Salah satunya adalah kasus faktur pajak fiktif Asian Agri yang telah 

merugikan negara sebesar Rp 1,25 triliun. Awalnya, kasus Asian Agri 

sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan 

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Pusat. Namun 

akhirnya dibatalkan dengan sebuah putusan kasasi Mahkamah Agung 

(MA). Kasus Asian Agri kini telah selesai diputus oleh Majelis Kasasi 

MA dengan putusan dua tahun penjara dengan masa percobaan satu 

tahun dan denda pidana lebih dari Rp 2,5 triliun.  

b. Beberapa kasus besar lain yang telah divonis Pengadilan selama 4 

(empat) tahun terakhir adalah kasus Sulasindo Niagatama dengan 

total kerugian negara lebih dari 27 miliar rupiah dan kasus pajak 

Sumber Tani Niaga dengan total kerugian negara hampir 77 triliun 

rupiah lebih. Kasus pajak Sulasindo Niagatama telah divonis 

pengadilan 2 (dua) tahun penjara dan denda pidana sebesar 336 miliar 

rupiah.  Sedangkan kasus pajak Sumber Tani Niaga juga telah divonis 

pengadilan dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda pidana 

sebesar lebih dari 306 miliar rupiah. Kasus faktur pajak tidak sah 

(fiktif) memang masih marak. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan 

larangan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan 

transaksi sebenarnya atau sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai 

pengusaha kena pajak. Tidak hanya penerbit, tetapi pengguna faktur 

pajak tidak sah juga akan kena hukuman yang sama. 

c. Direktorat Jenderal Pajak melarang wajib pajak menggunakan faktur 

pajak, yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau dari Wajib 

Pajak yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

Sebelum menerima faktur pajak, hendaknya mewaspadai dan 

memeriksa terlebih dulu, apabila penerbit itu sudah masuk suspect list 

Ditjen Pajak. Penerbit dan pengguna faktur pajak tidak sah (fiktif) 

akan diselidiki atas tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai Pasal 

39A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pelaku 

kasus faktur pajak tidak sah, dapat dituntut di pengadilan dengan 

                                                                                                                                                               
perusahaan di luar negeri; Jual beli saham antar perusahaan dalam satu kelompok usaha; 

Konsultan pajak gelap; dan Menahan surat ketetapan pajak. Penerbitan faktur pajak fiktif 

semakin marak.Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan sekitar 53 kasus tindak 

pidana perpajakan pada tahun 2010, faktur pajak fiktif merupakan modus yang paling 

banyak dilakukan.Ditjen Pajak mencatat sejumlah 17 kasus telah dinyatakan P-19, dengan 

kerugian negara mencapai Rp.233 miliar.Sementara, yang telah dinyatakan P-21 sebanyak 

20 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp.513 miliar.Sementara yang divonis bersalah 

ada sebanyak 16 kasus. Total kerugiannya Rp.424 miliar.6 Pada tahun 2011 hingga April, 

yang dinyatakan P-19 sebanyak 7 kasus dengan kerugian negara Rp.65 miliar, P-21 

sebanyak 4 kasus dengan kerugian negara Rp.6,5 miliar, dan yang telah divonis sebanyak 7 

kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 34,4 miliar 
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ancaman pidana penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama 6 

tahun.  

 

Berikut rincian kasus tindak pidana perpajakan melalui penerbitan 

faktur, yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dan besaran kerugian 

negara yang diakibatkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian 

Keuangan mencatat terdapat 100 (seratus) kasus tindak pidana perpajakan 

melalui penerbitan faktur pajak, tidak sesuai dengan transaksi yang 

sebenarnya, sejak tahun 2008 - 2013. Kerugian negara mencapai Rp1,56 

triliun dari kasus-kasus tersebut, antara lain: 

a. Tahun 2008 terdapat 3 kasus dengan jumlah kerugian mencapai Rp35 

miliar. 

b. Tahun 2009 terdapat 21 kasus dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp257,8 miliar. 

c. Tahun 2010 terdapat 21 kasus dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp497,3 miliar. 

d. Tahun 2011 terdapat 23 kasus dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp194,7 miliar. 

e. Tahun 2012 terdapat 12 kasus dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp336,9 miliar. 

f. Tahun 2013 terdapat 20 kasus dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp239,9 miliar. 

 

L.H.C.Hulsman341 mengemukakan bahwa, bahwa sistem pemidanaan 

(the sentencing system) adalah aturan perundang - undangan yang 

                                                           
341    L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective 

dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum 

dan Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem 

pemidanaan (the sentencing system) merupakan “aturan perundang - undangan yang 

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal 

sanctions and punishment). selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila 

pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka 

pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yakni sebagai Keseluruhan 

sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan. Serta, Keseluruhan sistem (aturan 

perundang undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dari pengertian 

sistem pemidanaan di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang - undangan 

yang ada dalam KUHP dan yang di luar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan 

sistem pemidanaan 
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berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sehubungan dengan itu, 

maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup 

pengertian: 

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang - undangan) untuk 

pemidanaan;  

b. Keseluruan sistem (aturan perundang - undangan) untuk penjatuhan 

dan pelaksanaan pidana;  

c. Keseluruhan sistem (aturan perundang - undangan) untuk 

fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana;  

d. Keseluruhan sistem (perundang - undangan) yang mengatur 

bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara 

konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).  

 

Dalam pandangan Imam Anshori Saleh, bahwa terdapat tujuh (7) 

faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum (pidana) di Indonesia 

antara lain, sebagai berikut; 342 

a. Undang - undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat, lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan 

penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. 

b. Lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan 

penyelenggara negara di Indonesia. 

c. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, 

jaksa dan advokat. 

d. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih 

menekankan pada aspek legal formal. 

e. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum, 

f. Sistem hukum yang tidak sistematis. 

g. Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.  

 

Sebagai salah satu kebijakan (penal policy), kemampuan hukum 

pidana dalam  penanggulangan kejahatan banyak keterbatasannya, seperti 

diungkapkan oleh banyak sarjana :  

                                                           
342   http: / /www. antaranews. com/ ANTARA Jateng   KY   Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan 

Hukum Lemah - antarajateng.com.html. diakses tanggal 15 Agustus 2017.  
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a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakekatnya apakah 

dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit 

atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;  

b. Volf  Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk 

melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence, 

karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita 

tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab 

dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin 

mengulanginya lagi, tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-

undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial 

lainnya, seperti kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah 

perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana;  

2. Donald R. Taft dan Raplh W.England menyatakan bahwa keyakinan 

agama, kebiasaan, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan 

dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum 

merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah 

laku manusia dari pada sanksi pidana.343  

 

Berbagai ungkapan di atas menunjukkan keterbatasan kemampuan 

hukum pidana dari sudut hakekat berfungsinya / bekerjanya huium (sanksi) 

pidana itu sendiri. Di lihat dari berbagai segi faktor penyebab terjadinya 

kejahatan, sangat kompleks dan diluar jangkauan hukum pidana.  

Sudarto menyatakan bahwa  

Penggunaan hukum pidana, merupakan penanggulangan suatu gejala 

(kurieren am symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan 

menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan 

hukum pidana selama ini, juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan 

fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama 

ini bukanlah obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) 

penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. 

Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan 

“pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan 

simptomatik.344 

 

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu terlebih keterbatasan hukum 

pidana itu sendiri. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah 

                                                           
343   Roeslan Saleh, 1971, Mencari Asas - Asas Umum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional.  

Kumpulan Bahan  Upgrading  Hukum Pidana, Jilid II, hlm: 15-16. 
344    Sudarto, Op cit., hlm: 44. 
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sentral yang pertama diatas, yang disebut masalah kriminalisasi harus 

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut : 

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila. 

Sehubungan dengan ini maka (penggunaan hukum pidana bertujuan 

untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran 

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman masyarakat;  

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana, harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, 

yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dana atau 

spiritual) atas warga masyarakat. 

2. Penggunaan hukum pidana, harus pula memperhitungkan prinsip 

biaya dan hasil (cost and benefit principle); 

3. Penggunaan hukum pidana, harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hokum,  jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overlasting). 

 

Sanksi pidana atau pemidanaan harus disepadankan dengan 

kebutuhan untuk melindungi, dan mempertahankan kepentingan - 

kepentingan. Pidana hanya dibenarkan, apabila ada kebutuhan yang berguna 

bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan 

berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas - batas sanksi pidana ditetapkan 

pula berdasarkan kepentingan - kepentingan dan nilai - nilai yang 

mewujudkannya.  

Berdasarkan padangan demikian, maka menurut Bassiouni disiplin 

hukum pidana, bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang 

berdasar dan berorientasi pada nilai. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan,  

menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana, diperlukan 

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy - orientes approach) 
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yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang 

berorientasi pada nilai (value-judgment approach).  

Pembangunan hukum di Indonesia di bidang hukum pidana,  pada 

dasarnya diarahkan kepada harmonisasi hukum, sejauh ini banyak 

mengalami hambatan karena berbagai faktor, terutama faktor kondisi 

masyarakat Indonesia yang sangat kompleks, baik ditinjau dari keaneka 

ragaman budaya yang memiliki adat masing - masing ataupun kesenjangan 

yang cukup besar akibat perbedaan kemajuan yang sangat mencolok antara 

masyarakat perkotaan dan masyarakat di pedalaman. 

Upaya penyempurnaan dan upaya penggantian produk hukum 

peninggalan kolonial Belanda, misalnya KUHP yang sudah sangat lama 

diproses sampai saat ini belum berhasil melahirkan KUHP yang baru, yang 

merupakan produk bangsa sendiri. Sementara itu muncul produk - produk 

hukum pidana tertentu disertai dengan aturan tentang tata cara penegakan 

hukumnya, sehingga dalam penerapannya terkadang menimbulkan benturan 

antara aparat penegak hukumnya. Benturan yang terjadi dapat saja 

disebabkan oleh perbedaan penafsiran hukum ataupun kesalah pahaman 

antara aparat penegak hukum di lapangan, sehingga menambah kompleksnya 

permasalahan dalam penegakan hukum.  

Meningkatnya aktivitas pembuatan undang - undang, yang   

menimbulkan kesan kita hanya cenderung membuat undang-undang, 

sehingga layaknya terjadi hujan undang-undang, namun kurang 

mempertimbangkan faktor efektivitas penegakan hukumnya.  



351 

 

Penilaian tentang penegakan hukum pada umumnya, lebih 

ditumpukan kepada faktor kegiatan para aparat penegak hukum dan bilamana 

penegakan tidak berjalan efektif, maka yang dituding adalah kesalahan aparat 

penegak hukumnya. Padahal faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas penegak hukum, bukan hanya terletak kepada unsur aparatnya 

saja, karena selain unsur aparat penegak hukum juga harus dilihat faktor-

faktor lainnya yaitu : faktor materi hukum, sarana dan prasarana hukum serta 

kesadaran hukum masyarakat.345 

Kelemahan atau kekurangan ditilik dari sistem pemidanaan pada 

hukum pidana substantif. Beberapa kelemahan  tersebut ditemukan dalam 

penentuan: 

a. Kelemahan dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana.  Pasal 174  

sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang  No.28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, merupakan pasal-pasal yang 

berhubungan dengan ketentuan sistem pemidanaan, terutama Pasal 

174, 175, dan Pasal 176  merupakan ketentuan perumusan tindak 

pidana dan sanksi pidana. Dari tindak pidana yang dirumuskan pada 

pasal undang-undang tersebut, tidak ada ketegasan kualifikasi delik 

atau tindak pidana, tetapi karena bobot sanksi pidananya penjara atau 

kurungannya tidak besar, berdasarkan anggapan seolah-olah jenis 

kualifikasi tindak pidananya tergolong pelanggaran. Tetapi jika 

dilihat ketentuan sanksi pidana Pasal 174 ayat (1 dan 2) bobot sanksi 

pidana badan berupa penjara 2 (dua) tahun, jika tindak pidana terbukti 

dilakukan dengan sengaja. Dengan tidak dicantumkannya kualifikasi 

tindak pidana secara tegas dalam suatu perundang-undangan, akan 

membawa konsekuensi yuridis dalam sistem pemidanaan, karena 

berkaiatan dengan penentuan pertanggung jawaban terhadap  modus 

dan sanksinya. Walaupun pada undang-undang induk dari Perda 

Pajak dan Retribusi Daerah ini, tidak menegaskan kualifikasi delik 

pada system pemidanaannya, tetapi implementasi penentuan 

kualifikasi delik pada pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah 

selalu menegaskan sebagai pelanggaran. Barda Nawawi Arief 

menyatakan bahwa penyebutan kualifikasi delik (sebagai kejahatan 

                                                           
345   Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: BPHN-Bina Cipta, hlm: 20. 
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atau pelanggaran), bukan sekedar memberi nama melainkan 

merupakan penetapan kualifikasi yuridis yang mempunyai 

konsekuensi yuridis materiel maupun konsekuensi yuridis formil. 

Konsekuensai yuridis baik dari aspek yuridis materiel seperti dalam 

hal percobaan, penyertaan, pembantuan,dan lainnya sebagaimana 

terdapat dalam ketentuan Buku I Bab I - VIII KUHP, maupun dari 

aspek yuridis formal dalam hal proses peradilannya. 

b. Kelemahan dalam merumuskan subjek tindak pidana dan pertanggung 

jawaban pidana. Undang-Undang  No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi menentukan subjek pajak dan retribusi daerah 

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (h) adalah orang pribadi 

dan badan, sebagai mana dimaksud Pasal 1 huruf (g), yaitu 

sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha atau tidak 

melakukan usaha meliputi, PT, Perseroan Komanditer, BUMN, 

BUMD dan korporasi lainnya. Ketentuan itu dijadikan patokan 

sebagai wajib pajak, sebagaimana ditentukan Pasal 1 huruf i dan 

huruf (ee) wajib pajak dan wajib retribusi daerah tersebut adalah 

orang pribadi atau badan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g.  

Formulasi hukum pidana dalam Pasal 174, 175, dan 176 Undang-

Undang  No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  ini, 

tidak ada menentukan bagaimana aturan pelaksaannya tentang siapa 

yang dapat dituntut dan kapan atau dalam hal bagaimana korporasi 

dan badan usaha lainnya dikatakan telah melakukan tindak pidana, 

dalam rangka untuk dapat menerapan ketentuan sanksi pidana 

terhadap wajib pajak dan retribusi daerah berupa korporasi atau badan 

usaha lainnya tersebut. Jika pembentuk undang-undang berpandangan 

aturan pelaksanaanya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 KUHP, 

maka korporasi tidak mungkin dapat dituntut karena pertangung 

jawaban kesalahan tersebut ada kepada pengurus yang melakukan 

tindak pidana itu sendiri. 

c. Kelemahan dalam perumusan sanksi pidana; Pasal 174 sampai 

dengan Pasal 177 Undang-Undang  No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi hanya mencantumkan pidana pokok berupa 

penjara/kurungan dan denda yang dirumuskan secara kumulatif-

alternatif seperti ditentukan Pasal 174 ayat (1), dan ada pula yang 

dirumuskan secara alternatif seperti dalam Pasal 174 ayat (2) dan 

Pasal 175. Karena undang-undang ini termasuk dalam lingkup hukum 

adminstrasi seyogyanya juga mengintegrasikan sanksi administrasi 

kedalam sanksi pidana, karena sangat penting untuk diterapkan 

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan daerah. 

Pembuat undang-undang tetap memisahkan sanksi administrative 

dengan sanksi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya 

sanksi administrative itu bisa saja dioperasionalkan atau difungsikan 

melalui hukum pidana, sehingga dikenal istilah hukum pidana 

administrative, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-

peanggaran hukum administrasi. Kelemahan lainnya dalam ketentuan 
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undang-undang ini, karena juga tidak mengatur bagaimana jika sanksi 

pidana denda yang tidak diindahkan oleh korporasi akan menemui 

kesulitan untuk penerapan hukumnya. Jika pembentuk undang-

undang beranggapan dapat digunakan ketentuan Pasal 39 KUHP  

terhadap denda yang tidak dibayar korporasi adalah merupakan hal 

yang tidak mungkin, karena ketentuan Pasal 39 KUHP yang mengatur 

tentang dapat dikenakan pidana kurungan pengganti 6 bulan atau 

maksimal 8 bulan hanya ditujukan kepada orang sebagai subjek 

tindak pidana dan tidak mungkin dapat diterapkan kepada korporasi 

dan badan usaha lainnya sebagai subjek hukum. 

 

Kebijakan hukum pidana, berlaku juga di lapangan hukum 

perpajakan, misalnya saja kita dapat melihat uraian di bawah ini:  

Di sisi lain Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi, penentuan sanksi pidana dalam Pasal 174, 175, 

terdapat  disparitas yang jauh antara perumusan bobot sanksi pidana 

penjara / kurungan dengan denda yang dirumuskan secara alternatif, 

hal ini terlihat dalam Pasal 174  ayat (1) dan (2), yaitu karena 

kealpaan tidak menyampaikan SPPD dipidana kurungan maksimal 1 

(satu) tahun bobotnya disetarakan dengan pidana denda maksimal 2 

(dua) kali jumlah pajak terutang. Jika karena kesengajaan tidak 

menyampaikan SPPD dipidana penjara maksimal 2 (dua) tahun yang 

bobotnya disetarakan dengan denda 4 (empat) kali pajak terutang.  

 

Disparitas kebijakan perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

tentang Pajak yang diatur Pasal 37 dengan tindak pidana Retribusi yang 

diatur Pasal 175 terlihat sangat tidak relevan. Pasal 175  menentukan jika 

tidak membayar retribusi dapat dipidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan 

disetarakan secara alternative bobotnya dengan denda maksimal 4 kali 

jumlah retribusi terutang, jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) 

dan (2). Kesenjangan kebijakan formulasi sanksi yang demikian, sangat tidak 

proporsional dan dapat menimbulkan ketidak adilan untuk diaplikasikan. 
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Upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas tidak pidana 

korupsi di sektor perpajakan telah dilakukan, namun masih menghadapi 

kendala - kendala sebagai berikut: 

1. Kendala yuridis dalam pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, 

yakni penerapan asas lex specialis systematic pada peraturan 

perundang-undangan perpajakan, Hukum Pajak yang rumit dan cepat 

berubah, serta penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor 

perpajakan yang seringkali berbenturan dengan putusan peradilan 

pajak. 

2. Penerapan whistle blowing system di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak dan penegakan disiplin pegawai, penegakan disiplin pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Kendala dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di sektor 

perpajakan: penyidikan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana 

korupsi di sektor perpajakan. 

c. Kendala dalam pengenaan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak 

pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan: 

1) Kendala dalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana 

dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2) Kendala dalam penerapan sanksi pidana di sektor perpajakan 

yang berkaitan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.346 

 

Kalau uraian di atas lebih berdimensi kepada administarsi perpajakan, 

maka bagaimana dengan kejahatan dalam perpajakan?, Dalam posisi seperti 

ini, Penulis melihat bahwa kejahatan Perpajakan ini, dapat disebut pula 

kejahatan luar bisa (Extra Ordinary Crimes), atau lebih familiar disebut pula 

sebagai kejahatan kerah putih (White Collar Crime),347 yang mana kejahatan 

                                                           
346  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-

perpajakan, Diakses tanggal 02 Agustus 2015. 
347   Kejahatan yang pelakunya melibatkan kalangan kelas menengah ke atas, baik dalam strata 

sosial ekonomi maupun birokrasi, semakin marak terjadi. Sejumlah kasus menonjol yang 

terjadi akhir-akhir ini antara lain kasus Bank Century yang melibatkan pemiliknya Robert 

Tantular, kasus mafia pajak yang melibatkan mantan karyawan Ditjen Pajak Gayus 

Tambunan, dan yang saat ini menjadi sorotan masyarakat adalah penggelapan dana nasabah 

Citibank hingga puluhan miliar rupiah yang dilakukan karyawannya sendiri Melinda Dee. 

Jika dicermati, jenis kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar 

crime) ini dampaknya jauh lebih besar ketimbang jenis kejahatan konvensional. Dampak 

kerugiannya bisa menjangkau skala yang sangat luas, satu negara bahkan seluruh dunia bisa 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a1a7ae65ee9d/node/1022/uu-no-16-tahun-2009-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-5-tahun-2008-tentang-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-menjadi-undang-undang
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-perpajakan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-perpajakan
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/ pidana perpajakan ini, agak sulit diditeksi karena dilakukan oleh orang - 

orang yang sangat piawai (skill person), kadang kala kejahatan ini dilakukan 

oleh orang - orang di luar Institusi Perpajakan itu sendiri, atau juga dapat 

dilakukan bersama - sama (berkolusi) dengan orang - orang yang terkait 

dengan Intitusi Perpajakan, dengan berselimut yuridis formil, baik bersama -

sama dengan pemufakatan jahat dengan Wajib Pajak, baik sebagai pelaku 

utama, pelaku pembantu, pelaku penyuruh maupun pelaku intelektualnya.  

Di samping itu hasil dari kejahatan perpajakan ini, nilainya sangat 

material, yang diperkirakan kerugian negara akibat kejahatan / pidana 

perpajakan, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah, suatu nilai 

yang sangat material bagi pembiayaan suatu negara seperti Indonesia, yang 

sangat memerlukan dana untuk pembangunan.  

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mulai 

diundangkan, yakni 1 Januari 2008. Hal ini dikarenakan UU tersebut 

memperkenalkan konsep baru “business friendly”348 dan konsep bahwa 

                                                                                                                                                               
terkena dampaknya. Umumnya, kejahatan ini menimbulkan kerugian puluhan miliar hingga 

triliunan rupiah, dan bisa berdampak sistemik. Sedangkan, kejahatan konvensional, seperti 

pencurian, pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan penganiayaan, hanya menimbulkan 

dampak dalam lingkup terbatas, yakni korban dan orang - orang di sekitarnya. Meski 

dampaknya terbatas, bagaimana pun jenis kejahatan yang umumnya dilakukan kalangan 

menengah ke bawah ini tetap saja menimbulkan keresahan di masyarakat. 
348   Bagi dunia usaha, business friendly berarti sistem perpajakan yang berlaku saat ini apakah 

sudah mencerminkan asas-asas perpajakan yang (1) adil, (2) business purpose concept, (3) 

kemampuan menanggung beban pajak, (4) mencerminkan kemudahan dalam pembayaran 

dan (5) kepastian hukum (Jones, 2007:24). Selain itu, polemik juga timbul dari sejauh mana 

pengakuan peran tanggung jawab sosial perusahaan swasta diakui oleh pemerintah, terutama, 

dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini. Jawaban-jawaban yang jelas atas 

pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah penting karena pajak adalah beban bisnis yang tidak 

memberikan manfaat langsung dan tidak memberikan nilai tambah namun semakin tak dapat 

dihindari oleh manajemen bisnis karena pemerintah mempunyai daya paksa. Beban pajak 

adalah beban yang secara nyata mempengaruhi nilai tambah ekonomis perusahaan. Oleh 
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kedudukan hukum fiskus dan WP adalah setara. Baik WP maupun fiskus, 

keduanya berisiko menghadapi sanksi hukum, baik sanksi administrasi, 

perdata, maupun pidana, apabila salah satu dan atau keduanya melakukan 

perbuatan melawan hukum baik pelanggaran maupun kejahatan atas UU 

Perpajakan. 

Pembicaraan mengenai penegakan hukum kepada wajib pajak, tidak 

dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana. 

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia 

tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa 

dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban 

pidana harus dipenuhi. 

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan), adalah unsur yang 

sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam 

lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan 

unsur pertanggung jawaban pidana, merupakan unsur subjektif yang terdiri 

dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan 

kealpaan). 

Undang - undang perpajakan juga dimuat ketentuan pidana yang 

mengatur, bahwa setiap pelaku atau pejabat yang tidak menyampaikan SPT 

yang isinya tidak benar, diancam pidana dengan ketentuan berdasarkan 

kesalahannya. 

                                                                                                                                                               
sebab itu, adalah penting bagi manajemen untuk mencermati pengaruh pajak terhadap setiap 

keputusan pendanaan, investasi dan operasional. Lihat dalam:  Jones, S. M, Principles of 

Taxation for Business and Investment Planning. Mc GrawHill. N.Y. International Edition, 

2007, hlm: 24.  
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Adapun jenis dari kesalahan yang diperbuat yakni : 

a. Kesalahan berdasarkan kealpaan dalam ketentuan pasal 38 Undang-

undang perpajakan, yakni sebagai berikut; Tidak menyampaikan 

Surat Pemberitahuan atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 

isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 

yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian 

Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang. 

Pengertian kealpaan dalam ketentuan Undang-undang ini, adalah 

perbuatan yang tidak sengaaja, lalai, tidak hati-hati dan tidak 

memperdulikan kewajibannya, atau kurang memperhatikan keadaan 

atas perbuatannya, mengakibatkan kerugian bagi Negara. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang atau pejabat wajib pajak yang 

melakukan perbuatan atas kealpaannya, dapat diancam pidana dengan 

hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda yang 

dibebankan paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak. 

b. Kesalahan berdasarkan kesengajaan dalam ketentuan pasal 39 

Undang -Undang Perpajakan : Setiap orang yang dengan sengaja:  

tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan 

atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; atau  

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap; atau menolak untuk dilakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau  

memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan , tidak 

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 

dokumen lainnya; atau  tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong 

atau dipungut. 

 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak 

benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak 

dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh 

Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 

pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
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kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang 

dibayar, yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

dijelaskan juga bahwa setiap orang yang dengan sengaja : 

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. 

b. Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap  

e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan. 

f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. 

g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, 

tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 

dokumen lain. 

h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 

diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. 

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

 

Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali 

sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang 

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya 

menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.  
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Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak 

pidana menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, 

dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi 

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 restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau 

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

restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 

dilakukan.  

Penegakan hukum pidana kepada wajib pajak juga dikenakan bagi 

setiap orang yang dengan sengaja : 

a. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan 

pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak 

berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 

(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, 

bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 

(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan 

pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak. 

 

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dibidang 

perpajakan, dapat merupakan tindak pidana dan sekaligus juga merupakan 

perbuatan dibidang administrasi, seperti tidak memasukkan surat 

pemberitahuan, atau memasukkan surat pemberitahuan yang diwajibkan oleh 
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undang-undang pajak yang isinya tidak benar atau palsu. Untuk masing-

masing perbuatan itu dapat dijatuhkan sanksi: 

a. Sanksi pidana untuk tindak pidananya;dan 

b. Sanksi administrasi untuk perbuatan tidak mengindahkan ketentuan 

administrasi.  

 

Sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan 

dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim mendapatkan keyakinan bahwa si 

pelaku benar benar terbukti telah melakukan tindak pidana, sedangkan sanksi 

administrasi termasuk wewenang administrasi pajak dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pajak, dan dijatuhkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sebagai 

pejabat pelaksana Direktorat Jenderal Pajak, bila syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang - undang dipenuhi. 

Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang No. 16 Tahun 2009 bertujuan untuk memperoleh pendapatan negara 

dari pajak. Kepentingan penerimaan negara ini merupakan hal yang sangat 

prioritas dalam ketentuan perpajakan di Indoensia. Hal ini bisa dilihat dari 

adanya ketentuan - ketentuan yang dapat menganulir ketentuan lainnya 

asalkan hal tersebut dapat mendatangkan penerimaan negara. 

Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh wajib pajak pun dapat 

“dimaafkan” apabila wajib pajak mau membayar pajak terhutang ditambah 

dengan sanksi denda. Pengenaan sanksi pidana dalam perpajakan memiliki 

sifat yang ultimum remidium, artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran 

hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi adminitratif, sedangkan 
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penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah 

tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan 

perpajakan. Kebijakan ultimum remidium mengakibatkan perkara-perkara 

tindak pidana di bidang perpajakan sangat sedikit yang sampai pada tahap 

pemeriksaan oleh pengadilan. 

Berikut ketentuan dalam UU KUP yang menggambarkan penerapan 

sanksi pidana sebagai ultimum remidium. 

a. Pasal 13 A; 

 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 

isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 

yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 

tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 

tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% 

(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang 

ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

 

Berdasarkan uraian pasal di atas, pengenaan sanksi pidana merupakan 

upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Waji Pajak. Bagi Wajib Pajak 

yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi 

administratif, sedangkan apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan 

yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 

38 dengan pidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 

tahun atau paling lama 1 tahun. 
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b. Pasal 44 B; 

 

1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 

bulan sejak tanggal surat permintaan.  

2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib 

Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau 

yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi 

adminitrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak 

atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.  

 

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan telah 

menerbitkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan 

No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak 

Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.  

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk memperoleh 

penghentian penyidikan, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada 

Direktur Jenderal Pajak. Permohonan berikut tembusannya dilampiri dengan 

pernyataan yang berisi pengakuan bersalah Wajib Pajak dan kesanggupan 

melunasi kewajibannya.  

Dalam hal Menteri Keuangan menerima permintaan Wajib Pajak, 

maka Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan kepada Jaksa Agung 

untuk menghentikan penyidikan. Apabila disetuji, Jaksa Agung akan 

menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan paling lama dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan Menteri 

Keuangan. 
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Kebijakan penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan 

sebagai ultimum remidium memiliki sisi positif untuk meningkatkan 

pendapatan negara melalui pajak. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga 

memiliki sisi negatif, di mana terdapat kemungkinan Wajib Pajak pada 

awalnya akan selalu berusaha untuk tidak membayar pajak dengan harapan 

perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.  Atau apabila 

di kemudian hari pun perbuatan pidana tersebut diketahui oleh penyidik dan 

akhirnya sampai pada tahap penyidikan, maka Wajib Pajak tersebut masih 

memiliki kesempatan keluar dari jerat pidana yaitu dengan cara segera 

melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga sifat tindak pidananya 

menjadi gugur. Oleh karena itu, kebijakan ultimum remidium dalam bidang 

perpajakan perlu diterapkan secara bijak agar tidak menimbulkan 

kontraproduktif. 

 

B. Konsep penegakan hukum pidana bagi efektivitas sanksi pidana 

perpajakan di Indonesia 

  

1. Polemik Tentang Kejahatan Pajak oleh fiskus dan pihak Ketiga 

 

Untuk dapat membongkat kejahatan pajak atau kejahatan di bidang 

perpajakan, seperti kasus Asian Agri Group (AAG), dan  Gayus Tambunan, 

yang mencuat kepermukaan melalui pemberitaan media massa, empat 

lembaga pemerintah terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksan Agung, 

PPATK, dan KPK telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi.  

Menurut Anung Karyadi  dari Transparansi Internasional Indonesia, 

kerjasama dan koordinasi tersebut mutlak adanya guna menutup semua celah 
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(loophole) yang mungkin bisa dimanfaatkan pelaku penggelapan pajak untuk 

meloloskan diri dari jeratan hukum. Selain itu, kerjasam dan koordinasi yang 

dilakukan keempat lembaga pemerintah tersebut diharapkan juga dapat 

menemukan alternatif pengsutan ketika sebuah cara yang telah dilakukan 

mengalami kebuntuan.349 

Kita ketahui bahwa kejahatan penggelapan pajak, pencucian uang dan 

korupsi merupakan rangkaian kejahatan yang saling terkait satu sama lain, 

namun dalam penangannya tidak selalu sama, misalnya untuk  kasus 

penggelapan pajak, penyelesaianya boleh di luar persidangan. UU-KUP, 

memberi pelaung kepada pelaku penggelapan pajak bebas dari jeratan hukum 

pidana. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan untuk penerimaan 

keuangan negara, atas permintaan Menteri Keuangan. Namun dengan 

demikian, penghentian penyidikan pidana tersebut hanya dapat dilakukan 

setelah Wajib Pajak (WP) melunasi pajak beserta dendanya.350 

Jika kita kaitkan antara kejahatan pepajakan, dengan kesaksian 

(testimony) Susno Duadji, dalam mengungkapkan kejahatan pajak, maka 

akan terlihat secara jelas bahwa testimony tersebut dapat dijadikan sebagai 

bukti awal yang cukup. Sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, 

kejahatan pajak ada dalam berebagai bentuk dan wujudnya, salah satunya 

adalah penggelpana pajak, dalam kesaksiannya Susno Duadji, banyak 

mengungkapkan tentang berbagai bentuk kejahatan pajak, awal 

pengungkapan kesaksian (testimony) Susno Duaji,  itu berawal dari 

                                                           
349   Muchamad Ghufron, Empat Lemabaga Ungkap Kejahatan  Pajak Asian agri, Harian Jurnal 

Nasional, 2 Mei 2008. 
350    Ibid, hlm: 19.  
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kesakasian Susno Duadji  dalam kesaksiannya di persidangan Antasari 

Azhar. 

Susno Duadji membeberkan mafia kasus di tubuh Polri, khususnya 

yang terkait kasus penggelapan pajak Rp 24,6 miliar yang melibatkan 

perwira tinggi Polri berbintang satu. Tampaknya, apa yang dipaparkan Susno 

Duadji  bukan sekadar gosip. Ada fakta yang mulai terungkap ke publik 

dengan disebutnya nama Gayus Tambunan. Mabes Polri merencanakan 

memeriksa Gayus terkait aliran dana Rp 24,6 miliar. Bahkan, Kapolri akan 

membentuk tim independen untuk menyidik ulang mafia kasus pajak yang 

dilakukan Gayus Tambunan. Di pihak lain, Menkeu Sri Mulyani 

mengatakan, dugaan markus (makelar kasus) yang menyeret nama pegawai 

kantor konsultan pajak Gayus Tambunan membuat pihaknya makin intensif 

mengawasi secara internal. 

Pada saat Gayus Tambunan  melarikan diri ke Singapura setelah 

kasusnya menjadi sorotan publik. Gayus Tambunan  adalah orang kaya baru 

setelah melakukan kejahatan pajak. Sebagai pegawai golongan III, Gayus 

paling bergaji sekitar Rp 10 juta. Tapi, rumah mewahnya di kompleks Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, berharga miliaran rupiah. 

Sejak zaman Romawi kuno para pemungut pajak (Fiskus pajak) atau 

cukai menjadi cibiran publik. Di negeri kita juga sudah menjadi rahasia 

umum, para pegawai pajak dicemburi publik dalam menjalankan 

pekerjaannya. Mereka seperti mendapat ”cap” tega mengembat uang 
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pajak.Bahkan, para wajib pajak yang harus membayar pajak dalam jumlah 

besar sering menjadi sasaran para oknum pegawai pajak (penjahat pajak).  

Akibatnya, para wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Misalnya, kewajiban pajak yang berjumlah sangat 

besar bisa diatur sedemikain rupa sehingga jumlahnya menjadi kecil. Wajib 

Pajak (WP)  pun selamat dari tuduhan menggelapkan pajak. Namun, negara 

dirugikan. Mengingat, jumlah pajak yang masuk ke khas negara berkurang. 

Sedangkan rekening oknum pegawai pajak bertambah. Maklum, dia sudah 

mendapat gaji dari pemerintah dan juga mendapat ”gaji tidak resmi” dari 

para wajib pajak yang berhasil dirayu untuk berkolusi mengemplang pajak. 

Dalam konteks itu, wajib pajak juga sudah melakukan kejahatan pajak. 

Umumnya, oknum pegawai pajak yang menjadi penjahat pajak tidak 

sendirian. Dia bersekongkol dengan berbagai pihak, termasuk polisi atau 

jaksa, seperti tampak dari cara kerja Gayus Tambunan. Kejahatan pajak 

memang sering berantai dengan melibatkan banyak orang dan berlangsung 

sangat rapi. Tepat bila ada yang mengatakan bahwa di negeri kita juga ada 

mafia pajak. 

Yang penting diperhatikan, para oknum pegawai pajak yang menjadi 

penjahat pajak tidak langsung mengambil uang dari pajak yang dibayarkan 

para wajib pajak. Jangan lupa, uang pembayaran pajak langsung disetor 

lewat bank atau kantor pos. Lewat tanda bukti pembayaran berupa surat 

setoran pajak (SSP) dilampirkan dalam SPT, surat pemberitahuan untuk 

dilaporkan di kantor  pajak. 
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Jadi, petugas pajak hanya administrator. Kejahatan pajak terjadi 

ketika ada manipulasi pembayaran pajak dengan SSP palsu maupun dengan 

pelaporan SPT yang tidak benar. Kejahatan bisa terjadi karena ada 

persekongkolan antara Wajib Pajak (WP) (seperti pengusaha) dan pegawai 

pajak.  

Dalam hal itu, peran masyarakat untuk melakukan pengawasan sangat 

diperlukan, yang memprihatinkan, praktik kejahatan pajak rupanya sudah 

sangat lama berlangsung di  Negeri ini. Anehnya, banyak kasus terkait 

kejahatan pajak sering berakhir damai di pengadilan, sebagaimana nasib 

Gayus Tambunan. Maklum, meski sudah ada gerakan reformasi sejak 1998, 

reformasi di sektor pajak nyaris tidak pernah dilakukan. 

Karena itu, agaknya pemerintah jangan hanya membentuk Satgas 

Pemberantasan Mafia Hukum, tapi juga mendesak dibentuk Satgas Mafia 

Kejahatan Pajak. Masyarakat juga bisa berperan dalam hal itu. 

Pembentukan Satgas Mafia Kejahatan Pajak seperti dilakukan Jerman 

atau Italia penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang kian tipis 

seiring terkuaknya kejahatan pajak yang dilakukan Gayus Tambuna, simak 

saja, kini muncul gerakan boikot bayar pajak untuk keadilan. Munculnya 

gerakan itu jelas merupakan bentuk ketidakpercayaan publik kepada para 

pegawai pajak. 

Jika gerakan tersebut kian mendapat dukungan, tentu saja kampanye 

kesadaran membayar pajak yang digembar-gemborkan Dirjen Pajak menjadi 

mubazir. Padahal, pajak memang diperlukan oleh negara untuk membangun 
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pelabuhan, jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Sekitar 70 

persen dari APBN atau APBD diambilkan dari pajak. Semua gaji PNS, 

termasuk pegawai pajak atau gaji TNI dan polisi, diambilkan dari APBN 

yang mayoritas berasal dari pajak. 

Berdasar informasi, total pajak pada 2009 mencapai Rp 565,77 triliun 

atau 97,99 persen dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009. Pada 2010 ini, penerimaan pajak 

ditargetkan Rp 658,24 triliun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka testimony Susno Duadji, sudah 

sepantasnya untuk bisa dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan 

yang cukup. 

Berikut akan diuaraikan testimony Susno Duadji351, Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) antara Kapolri dengan Komisi III DPR RI ternyata 

membuka babak baru dalam menuntaskan kriminalisasi Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK).  Selain mendapat dukungan secara terbuka 

dari anggota DPR RI, Polri juga secara apik menampilkan Kabareskrim 

nonaktif Polri, Komjen Pol. Susno Duadji untuk memberikan testimoni  

Diawal testimoninya Susno Duaji membuka dengan menyampaikan 

permohonan maaf sebesar- besarnya kepada seluruh anggota keluarganya 

yang telah ikut menanggung derita dan kesulitan akibat dirinya. Ia sengaja 

memanfaatkan forum rapat yang disiarkan secara langsung oleh beberapa 

                                                           
351   http: / / maubaca. Com / serba – serbi / 581 -ini-dia-isi-testimoni-susno-duadji-di-komisi- iii-

dpr-ri.html 

http://maubaca.com/serba-serbi/581-ini-dia-isi-testimoni-susno-duadji-di-komisi-
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stasiun televisi swasta tersebut, untuk berkomunikasi dengan sanak 

familinya. 

Berikut adalah isi (subtansi) dari testimony Susno Duadji 

a. "Saya tidak pernah mendapat duit 10 milyar dari siapapun yang katanya 

terkait kasus Bank Century," tegas Susno. Ia menambahkan, dirinya 

bahkan sudah dua kali mendatangi KPK untuk diperiksa. Ia pun telah 

diperiksa di internal Polri dan dinyatakan clear. "Ke KPK sudah, ke 

lembaga saya sendiri sudah. Lantas ke manalagi saya harus mengadu?"  

b. "Saya sudah mengadu ke Tuhan, cabutlah nyawa saya kalau saya 

memang bersalah" Namun, lanjut Susno Duadji , dirinya tetap saja 

dituduh menerima suap. "Tapi saya tidak takut. Yang satu belum tentu 

salah, dan yang banyak belum tentu benar; 

c. Susno mempersilahkan dirinya kembali diperiksa apabila memang 

terdapat rekaman yang berisi keterlibatan dirinya dalam suatu kasus. 

Terlebih, menurutnya, orang- orang yang harus dimintai klarifikasi 

seputar kasus Century pun masih hidup. 

"Pimpinan Bank Century, LPSK, PPATK, BI, semua masih hidup. 

Sampai besok pun Insya Allah mereka masih hidup," kata Susno. 

Dengan demikian, tuturnya, hal itu bisa diklarifikasi kepada mereka. 

d. Kesaksian lain juga diungkapkan terkait namanya yang ikut disebut-

sebut dalam rekaman penyadapan KPK atas Anggodo, adik buronan 

Anggoro Widjaja. Menurut Susno Duadji:   "Padahal saya tidak pernah 

sekalipun berhubungan (lewat telpon) dengan Anggodo. 

e. Selain itu, menurut Susno Duadji, disebut juga   'Truno 3' dalam 

rekaman adalah alamat kantor polisi. "Tapi direka-reka dalam berita 

bahwa itu adalah (sandi) untuk Susno Duadji. Rupanya tidak enak kalau 

tidak menyebut Susno Duadji," ujar Susno melontarkan sindiran. 

 

Itulah petikan testimony Susno Duadji. Dari testimony Susno Duadji 

tersebut, maka sudah selayaknya hal itu dijadikan sebagai bukti awal atau 

bukti permulaan yang cukup, dalam menggungkap kejahatan pajak (tax 

evasion). Sebab hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan di bidang pajak 

bermula dari penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

(WP) yang ditentukan bersama antara aparat pajak dan Wajib Pajak (WP). 

Dalam paraktik misalnya hanya terjadi, Wajib Pajak (WP) hanya mem bayar 

50 % dari kewajibannya. Dari jumlah itu, bisa dikantongi oleh oknum 
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petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25 % disetor kekas Negara. 

Dengan modus sseperti itu, hilangnya uang Negara bisa mencapai 75 %.352 

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang 

dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan 

modal orang pribadi dan perusahaannya, serta hak milik yang tidak bergerak. 

Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara sudah pasti pungutan 

pajak tersebut berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan 

perekonomina nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek 

kehidupan negara bangsa. 

Analisis penulis, berdasarkan testimony Susno Duadji tersebut,  

praktik dalam upaya pencapaian target pajak seperti justru menjadi celah 

(lopphle) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak, dan 

konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terancam melakukan tindakan 

kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) seperti penggelapan, 

penghindaran pajak, penyimpanan, pemalsuan, dan pemerasan. 

Dari uraian tersebut di atas, maka testimony Susno Duadji tersebut 

dapat mengungkap semua jenis kejahatan pajak, dari mulai penggelapan 

pajak, penghindaran pajak, hingga pemerasan pajak oleh para fiskus pajak. 

Yang pada akhirnmya, dengan testimony Susno Duadji tersebut, kejahatan 

pajak yang berimbas kepada kejahatan korupsi, dapat terungkap sebagamana 

yang penulis jelaskan di atas.   

 

                                                           
352  Toto Sugiarto, Korupsi dan Pengawasanya, Kompas Cyber Media, 7 Desember 2004.  
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2. Implementasi Konsep Penegakan Hukum Dalam Realitas Hukum 

Pidana Pajak  

 

Proses penegakan hukum, sebagai pelengkap dari tahap selanjutnya 

mengenai proses pembuatan hukum. Ini menandakan bahwa proses 

pembuatan hukum masih harus disusul tahap pelaksanaannya secara konkrit 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah tahap ini masih belum 

selesai, sebab masih ada tahap peradilan yang harus di jalankan. Hukum 

tidak akan tegak, jika tanpa proses peradilan, sebab dengan proses peradilan 

inilah hukum akan dapat di tegakan.  Proses hukum yang terakhir adalah 

tahap administarsi keadilan (administration of justice), dalam hal ini yang 

tampak lebih menonjol adalah pendekatan administrasi dibanding pendekatan 

hukum. Dalam kinerja tahap ini, lebih dominan memikirkan tentang efisiensi 

kerja lembaga-lembaga yang terlibat di dalam proses mengadili tersebut. 

Artinya proses ini lebih dekat kepada proses birokrasi.353 

Dalam birokrasi ada beberapa hal yang harus menonjol pada 

prakteknya, sebab birokrasi akan kuat sekaligus mendapatkan legitimasi dan 

otoritas, apabila sebagai berikut: 354 

a. Para anggota staf administarsi bebas secara pribadi, dalam arti hanya 

menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka 

b. Terdapat hirarki jabatan yang jelas 

c. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas 

d. Para pejabat diangkat berdasarkan sesuai dengan kontrak 

e. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya 

didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian 

f. Para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi oleh hak-hak 

pensiun. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan hirarki. Pejabat 

                                                           
353  J.W La Patra. Analzing the Criminal Justice System. Lexington Mass; Lexington Books, 

1987. lihat pula dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum.  Ibid; 183.  
354    Martin Albrow. Bereaucracy.University College, Cardiff. Tt. Hlm:44-46.  
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dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, 

pejabat juga dapat diberhentikan. 

g. Pos jabatan adalah lapangan kerja pokok bagi para pejabat 

h. Suatu struktur dan promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan 

keahlian (merit), serta menurut pertimbangan keunggulan (superior) 

i. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun 

dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut 

j. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.   

 

Unsur-unsur birokarsi di atas sudah tertanam dalam sistem hukum 

Indonesia, dan hal inilah yang merupakan ciri dari hukum modern, lihat saja 

dalam setiap proses peradilan, yang di dalamnya ada beberapa pengadilan, 

yang selalu  mengedepankan unsur birokasi. Sebab tanpa birokrasi peradilan 

menjadi terhambat. Dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa 

administrasi keadilan merupakan penerapan keadilan dalam masyarakat yang 

membutuhkan pengelolaan, artinya tidak hanya diserahkan kepada 

masyarakat begitu saja. Diserahkan kepada masyarakat, artinya dipercayakan 

kepada masing-masing anggota masyarakat.355 

Sebagaimana yang telah di singgung di atas, administrasi keadilan 

merupakan salah satu ciri dari hukum moderen dan membicarakan tentang 

hukum moderen berarti tidak lagi terpengaruh oleh teori ketuhanan, sebab 

pada sistem hukum moderen  keadilan sudah dianggap diberikan dengan cara 

membuat hukum positif (Undang-undang), dengan kata lain keadilan akan 

ditegakan dan ditentukan melalui hukum postif. Semua hubungan 

kemasyarakatan dengan pemerintahan di dasarkan kepada peraturan dan 

prosedur yang sifatnya impersonal dan impartial.356 

                                                           
355   R.W.M. Dias. Jurisprudence. London: Butterworths, 1976, hlm: 106.  
356 Satjipto Rahardjo. Hukum Dan Birokrasi, Makalah pada diskusi Panel Hukum Dan 

Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum Undip, 20 Desember 1998 hlm: 
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Inti dari penegakan hukum adalah terletak pada: 

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir  untuk menciptakan, 

memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.357 

 

Penegakan hukum  menurut Satjipto Rahardjo358 adalah: 

Merupakan tahap kedua dari proses hukum, ia akan ada secara eksklusif 

setelah pembuatan  hukum, secara otomatis setelah pembentukan 

hukum, maka akan ada penerapan atau penegakan hukum. 

 

Hukum itu selalu identik dengan keadilan, penegakan hukum berarti 

juga menegakan keadilan. Lalu bagaimana halnya dengan Undang-Undang 

(UU), dalam hal ini UU hanya sebagai upaya manusia dalam 

mengejawantahkan tujuan hukum sebab memang UU bukan hukum akan 

tetapi merupakan salah satu sumber hukum. Kemudian timbul  persoalan, apa 

yang akan di tegakan?. 

Pada hakekatnya hukum itu mengadung ide atau konsep-konsep359 

dan hal yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo hukum dapat di 

                                                                                                                                                               
5. Yang dikutip oleh penulis dari Yesmil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, 

PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2008, hlm:  152.   
357  Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.  PT. Raja 

Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm: 5. lihat pula dalam. Soerjono Soekanto. Penegakan 

Hukum Dan Kesadaran Hukum. Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV: Jakarta, 

1967.  
358    Satjipto Rahardjo.Ilmu Hukum. Op cit: 181.     
359   H.L.A.Hart. The Concept of Law.  Oxford at The Clarendon Press: London, 1981, hlm: 13. 

Berbicara mengenai konsep mengenai hukum ini Soetandyo Wigjosoebroto mengatakan tak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebuat dengan hukum itu. Menurut 

pendapatnya dalam sejarah pengkajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada tiga konsep 

adalah Pertama: Hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang 

bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, Kedua: hukum 

dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat 

tertentu, yang terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang 

berlegitimasi. Yang terakhir hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang rill dan 

fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Baik dalam proses pemulihan 

ketertiban penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-

pola perilaku yang baru. Lihat dalam: Seotandyo  Wigjosoebroto. Hukum Dan Metode-

Metode Kajiannya.  BPHN 1980 hlm 2. 
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golongkan ide dalam hal yang bersifat abstrak360. ke dalam kelompok yang 

abstrak ini, dapat juga di golongkan ide tentang keadilan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan sosial361. ketiga ide abstrak ini, Kepastian hukum 

(Rechtssicherheit); Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan Keadilan 

(Gerechtigkeit), adalah unsur yang harus diperhatikan dalam setiap 

penegakan hukum;362 dengan demikian, apabila  berbicara mengenai 

penegakan hukum maka pada hakikatnya  akan berbicara ide atau konsep 

yang abstrak itu.  

Lalu apa sebenarnya penegakan hukum itu, apakah cukup seperti apa 

yang di maksudkan di atas. Dalam peristilahan Bahasa Indonesia, penegakan 

hukum di kenal dalam beberapa istilah, seperti penerapan hukum363; 

Pelaksanaan hukum, dan pembentukan hukum364. namun nampaknya istilah 

penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan dan dengan 

demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan. 

Penegakkan hukum menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat 

dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya 

pengekkan hukum yang adil menjamin kepastian hukum merupakan harapan 

                                                           
360   Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.  BPHN: Jakarta, 

tt, hlm: 15.  
361  Gustav Radbruch. Einfuhrung in die Rechtswissenchaft. Stuttgart: K.F. Koehler, 1961. hlm: 

36-dst.  dalam: Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Ibid:  
362  Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT. Citra Aditya Baktu: 

Bandung, 1993, hlm: 1.  
363   Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum.  Op cit: hlm 181.  
364   Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.  Liberty: Yogyakarta, 2004, 

hlm: 36-37.  
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seluruh masyarakat dan telah lama mengharapkan lembaga-lembaga tersebut 

berperan aktif dengan menjung-jung tinggi rasa keadilan masyarakat.365 

Hubungan hukum antara pemerintah sebagai fiskus dengan rakyat 

sebagai Wajib Pajak (WP) adalah merupakan hubungan hukum yang lahir 

dari Undang – undang.366 Mengapa dikatakan sebagai lahir dari Undang-

undang, sebab dalam hubungan yang demikian itu, tidak diperlukan adanya 

kesepakatan atau kesesuaian pendapat di antara mereka (WP dengan 

Fiskus). Hal ini lebih diperkuat lagi, dengan argumen bahwa walaupun para 

Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang yang khusus untuk menghitung 

sendiri besarnya pajak, menyetornya, dan kemudian melaporkanya, namun 

semua itu harus  berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh Undang-

undang.  

Hubungan tersebut secara normatif adalah sesuai dengan apa yang 

dipertegaskan oleh Undang-undang (misalnya KUP), namun secara 

sosiologis hubungan antara Wajib Pajak (WP) dengan fiskus dalam 

kedudukanya mempunyai kedudukan yang tidak sederajat. Dalam hal ini 

                                                           
365 Untuk mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat, setidaknya harus memberikan hal-hal 

yang tersirat di bawah ini: 

a. Menata kembali moralitas dengan memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat 

krena masalah hukum tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan masalah moral 

(masalah hukum adalah masalah moral); 

b.  Memberikan pemahaman kepada semua aparat penegak hukum agar memahami bahwa 

hukum adalah konsensus atau kesepakatan yang menjadi pedoman berperilaku, bagi 

setiap orang dan tujuan hukum / penegakkannya adalah keadilan, kedamaian, 

keserasian, kesejahteraan bagi masyarakat; 

c. Untuk merubah perilaku ke arah moralitas yang diharapakan perlu dibuat aturan yang 

melarang setiap aparat penegak hukum menggunakan hukum / mempolitisir hukum 

menjadi alat kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan 

menggunakan hukum yang ada, baik kejahatan dalam artian hukum maupun kejahatan 

dalam artian sosiologis. 

Lihat dalam Charles Sihombing (2002), yang tersirat di dalam Modul Diklat Sistem 

Administrasi Modern, Penegakkan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, tt, hlm: 4-6.  
366    Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Op cit: 7-8.  
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pemerintah selaku Fiskus atau pemungut pajak mempunyai kedudukan 

dengan kekuasaan untuk menentukan yang lebih besar dibandingkan dengan 

rakyat sebagai Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak.367   

Kewangan istimewa diberikan kepada pemerintah selaku fiskus, 

supaya para Wajib Pajak (WP) taat pajak, sementara Wajib Pajak (WP) atau 

masyaraka tidak memiliki kewenangan yang istimewa ini. Konsekunsi 

adanya kewajiban yang lahir dari Undang-undang menyebabkan rakyat 

selalu Wajibn Pajak (WP) atau penanggung pajak harus membayar pajak 

kepada Negara yang diwakili oleh pemerintah selaku fiskus. Akan tetapi 

kontraprestasi dari kewajiban tersebut tidak dapat ditelusuri secara langsung 

kepada masing-msing Wajib Pajak (WP). Hasil dari pemungutan pajka 

memang digunakan untuk memenuhi kepentingan umum, di mana Wajib 

Pajak (WP) termasuk di dalamnya, namun tidak terdapat kontraprestasi yang 

ditujukan secara lansgung kepada individu atau Wajib Pajak (WP) yang 

bersangkutan.  

Penegakan hukum terhadap Wajib Pajak (WP) dapat dilakukan 

apabila WP diindikasikan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya 

secara benar menurut UU dan atau peraturan di bawahnya, kewajibab WP 

                                                           
367   Penulis dapat mengatakan bahwa hubungan yang demikian itu tidaklah sederajat, hal ini 

didasarkan kepada asumsi bahwa pemerintah (fiskus) dilengkapi dengan kewenangan yang 

istimewa. Konsekuensi adalah pemerintah dapat menentukan secara sepihak tanpa harus 

menunggu persetujuan dari rakyat selaku Wajib Pajak (WP). Adanya keputusan yang 

ditentukan secara sepihak tersebut dapat dilihat dalam berbagia hal, misalnya Wajib 

Pajak(WP) telah menghitung dan melaporkan penghasilannya, akan tetapi bila dari sil 

pemeiksaan ternyata ditemukan adnya bukti bahwa penghasilan Wajib Pajak (WP) lebih 

besar darti yang dilaporkan, maka dalam hal yang demikian itu, pihak fiskus dapat 

menetapkan besarnya pajak bedasarkan penghasilan yang diperleh dari pemeriksaan  

tersebut tanpa meminta persetujuan dari Wajib Pajak. Bandingka dengan Y. Sri 

Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Ibid:  8-9.  
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dimulai pada saat terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, dengan 

mendaftarkan diri untuk memperleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai 

PKP serta melakukan penghitungan, penyetoran, atau pembayaran dan 

pelaporan pajak yang terutang. Semuanya dilakukan, agar pelaksanaan 

kewajiban pajak terwujud dengan baik, tidak hanya dilakukan penyuluhan, 

pelayanan, perpakan kepada Wajib Pajak (WP), akan tetapi juga 

dilaksanakan tindakan penegakan hukum melalui verifikasi data, pemeriksan 

pajak, penyelidikan, dan atau penagihan pajak. 

Secara umum penegakan hukum terhadap Wajib Pajak (WP) 

bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan norma-

norma hukum yang terjadi di dalam proses penyelengaran kehidupan 

bermasyarakat, berbagsa dan bernegara. Dalam artian yang khsus penegakan 

hukum terhadap Wajib Pajak (WP),  bertujuan untuk; 368 Menguji kepatuhan 

Wajib Pajak (WP) agar diperoleh penegakan hukum, keadilan, dan 

pembinaan Wajib Pajak, sebagai Tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kemudian koridor penegakan hukum yang kedua adalah penegakan 

hukum terhadap fiskus pajak.  Dalam menjalankan tugasnya fiskus pajak, 

tidak semaunya melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak 

(WP) tanpa memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan 

dalam UU dan peraturan pelaksanannya. Sebagaimana Wajib Pajak (WP), 

fiskus juga mempunyai kewajiban dan wewenang untuk  menjamin bahwa 

                                                           
368   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 / KMK. 04 / 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 / 

PMK. 03 / 2006.  
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penegakan hukum dilaksanakan dalam koridor yang telah ditetapkan. Aturan 

main bagi fiskus dalam menjalankan tugasnya dapat tertuang dalam bentuk 

UU, KUP, UU-Kepegawaian, Kopde Etik. Pelaksanaan penegakan hukum 

hanya dapat dlakukan terhadap fiskus yang melangar aturan main yang telah 

ditetapkan, disengaja maupun tidak disengaja. Pelaksanaanya dapat 

dilakukan le pihak internal dalam hal ini bagian kepegawaian. 

Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya, tidak menutup 

kemungkinan seorang fiskus melakukan kesalahan-kesalahan besar maupun 

kesalahan-kersalahan yang kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Kesalahan besar dapat diartikan sebagai;369 

Setiap tindakan yang dilakukan leh fiskus baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengja, perbuatan tersebut bermuara pada tindak 

pidana. Misalnya penyalahgunaan wewenang untuk bekerja sama 

dengan Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi jumlah pajak yang 

seharusnya dibayar, melakukan pemersaan terhadap Wajib Pajak 

(WP), membocorkan rahasiah jabtan, melakukan korupsi.  

 

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan kecil adalah370: 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh fiskus baik disengaja maupun 

tidak disengaja yang lebih bersifat kesalahan administratif (bukan 

tindak pidana), misalnya tidak menerbitkan STP terhadap Wajib 

Pajak (WP) yang terlambat membayar PPh Pasal 25, Surat paksa 

tidak disampaikan kepada penangung pajak (Wajib Pajak), 

pemerksaan dilakukan tanpa surat Perintah Pemeriksaan Pajak SP3), 

pemeriksaan dilakukan tanpa closing conference. 

 

 

 

 

 

     

                                                           
369 Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Penegakan Hukum (Law 

Enforcement), Op cit: 5-6.  
370 Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Penegakan Hukum (Law 

Enforcement), Ibid: 5-6.  
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3. Realitas Penegakan Hukum Pidana Perpajakan 

 

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan 

keadaan tidak dapat menjamin kepastian hokum, yang dapat menimbulkan 

gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidak tertiban dan rasa tidak 

dilindungi. Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum akan 

dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi 

sistem hukum.371 

Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi 

hokum, dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi 

kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). 

Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem 

hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harminisasi 

norma-norma (materi hukum). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harmonisasi sistem hukum 

internasional, adalah pengharmonisasian pluralitas sistem hukum dalam 

sistem hukum Internasional, untuk membentuk uniformitas sistem hukum 

yang dapat disetujui dan diterima oleh semua Negara, dalam melaksanakan 

transaksi-transaksi perdagangan internasional. Dirumuskan dalam dua 

langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum 

yang bersifat global,  yang harmonis dan seragam hukum positifnya 

(harmony of law) dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu, menjadi 

satu kesatuan norma yang bersifat global, yang kelak dapat digunakan 

                                                           
371   Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex 

Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, hlm: 100 

http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834
http://catalogue.nla.gov.au/Record/4274834
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sebagai sarana penyelesaian sengketa, dimana yang harmonis dan seragam 

adalah keputusan-keputusan hakim (harmony of decision) secara global.372 

Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi 

sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann yaitu 

perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku 

dalam kerangka sistem hukum nasional (legal system), yang mencakup 

komponen materi hukum (legal substance), komponen struktur hukum 

beserta kelembagaannya (legal structure) dan komponen budaya 

hukum (legal culture). Dengan demikian, harmonisasi sistem hukum 

nasional, melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum 

tersebut, dalam kerangka sistem hukum nasional.373 

Selajutnya memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan, 

yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang 

berjalan (existing legal system), yang menyangkut unsur-unsur subtansi 

hukum, tata hukum yang terdiri tatanan hukum eksternal yaitu peraturan 

perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan 

yurisprudensi serta tatanan hukum internal yaitu asas-asas hukum yang 

melandasinya, struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure), 

yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik 

dengan para pejabatnya. 

Harmonisasi dalam pembentukan undang-undang mempunyai fungsi 

yang sangat penting. Agar dalam pemberlakuannya nanti, tidak terjadi 

                                                           
372   Ibid., Hlm: 107 
373   Ibid.,Hlm: 104 
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tumpang tindih (overlap) kewenangan, antara undang-undang yang satu 

dengan undang-undang lainnya. Dengan kata lain, harmonisasi dalam 

pembentukan undang-undang, bertujuan untuk mengharmoniskan aturan 

yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi 

tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, 

maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement). 

Selain itu, terjadi dua lisme hukum, yang akan mengacaukan prosedur 

penegakan hukum itu sendiri.  

 

a. Tindak Pidana Pemalsuann Dokumen Pajak  

Bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen pajak diatur dalam Pasal 

38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu :  Setiap orang yang karena 

kealpaannya :  

1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau  

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 

pertama kali sebagaiama dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling 

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 

(tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.  

 

Surat setoran pajak  merupakan bukti pembayaran pajak. Jika 

mengacu pada istilah “bukti” di sini, maka SSP merupakan bukti yang jika 

dipalsukan, pelakunya dapat dijerat pidana atas dasar tindak pidana 

pemalsuan surat.  
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Ketentuan pidananya telah disebut dalam Pasal 263 KUHP yang 

berbunyi ;  

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

 

Dari sisi asas hukum, yakni asas Lex Specialis Derogat Legi 

Generalis. Asas ini merupakan salah satu asas hukum yang mengandung 

makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan 

hukum yang umum. Dengan mengacu pada asas ini, sepatutnya aparat 

penegak hukum lebih menerapkan UU KUP sebagai aturan yang khusus, dari 

pada KUHP sebagai aturan yang umum. Penjelasan lebih lanjut soal asas 

hukum ini, dapat  disimak dalam artikel Mengenai Asas Lex Specialis 

Derogat Legi Generalis. 

Apabila dilihat sejak awal, maka ketentuan pasal 103 Buku I KUHP 

tersebut, merupakan aturan peralihan mempunyai makna bahwa hukum 

pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum yang juga 

disebut hukum pidana biasa atau hukum sipil. Sedangkan hukum pidana 

khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu 

atau tindakan tertentu. Dari dua pembagian hukum pidana tersebut, timbullah 

azas hukum pidana yang disebut dengan azas lex specialis derogate legi 

generalis artinya hukum pidana yang berlaku khusus mengkesampingkan 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis
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hukum pidana yang berlaku umum. Di Indonesia kini berkembang undang-

undang tersendiri di luar KUHP. 

Umumnya suatu asas hukum dipositifkan dalam satu atau lebih aturan 

hukum. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 

ayat (2) KUHP. "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus 

itulah yang diterapkan."374 

Pasal ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang 

khusus ketika mendapati suatu `perbuatan' yang masuk baik kedalam aturan 

pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Apakah yang dimaksud 

`aturan pidana' dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang.  

Menurut Friedman, suatu aturan hukum adalah sebagian dari 

substansi (materi) hukum itu sendiri, karena suatu sistem hukum terdiri 

substansi (substance), struktur (structure) dan budaya (culture). Dengan 

demikian, aturan pidana adalah sub bagian hukum yang masuk kedalam 

ruang lingkup hukum pidana itu sendiri.375 

Bahwa sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat 

aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara 

umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang 

memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah atau tidak lagi valid. 

Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana 

                                                           
374   idem 
375   Lawrence M. Friedman, 1986,  The Legal System: A Sociology Science Perspective, dalam 

Soerjono Soekanto, et. all. Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm: 

129. 
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khusus, tetapi juga terhadap undang-undang administratif yang didalamnya 

memuat aturan pidana (administratief strafrecht). 

Tetapi tidak terbatas pada aturan tentang tindak pidana, pertanggung 

jawaban pidana    dan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang 

No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Meminjam istilah Andi Hamzah, dalam hal ini merupakan bentuk 

pengecualian yang sifatnya diam-diam dari ketentuan-ketentuan umum 

mengenai hal itu dalam KUHP. Secara deduktif, Ketentuan Pidana dalam 

KUP, memuat hal-hal umum ditambah hal-hal khusus, terkait dengan bidang 

perpajakan. 

Sebagai bukti adanya sifat-sifat umum dalam perumusan tindak 

pidana di bidang perpajakan adalah digunakannnya beberapa terminologi 

yang hanya dapat dimengerti dalam rangka KUHP. Beberapa idiom KUHP 

yang diintrodusir dalam rumusan tindak pidana perpajakan dalam Undang-

Undang KUP adalah, “Alpa” (Pasal 38), "sengaja" (Pasal 39), “kerahasiaan” 

(pasal 41 ayat 1).  

Idiom-idiom tersebut hanya dapat dipahami apabila dikaitkan dengan 

definisi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, karena 

Undang-Undang KUP itu sendiri tidak menjelaskannya lebih jauh. 

Disamping itu, sebenarnya ketentuan tindak pidana dalam kaitannya dengan 

masalah perpajakan juga telah diintrodusir di dalam KUHP, sekalipun di 

dalam KUHP ini tidak secara komprehensif membahas mengenai ketentuan 
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perpajakan. Hal ini bisa dilihat pada masalah: Pemalsuan sesuai dengan Pasal 

263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:   “..Barang siapa membuat secara tidak 

benar atau memalsu surat…….” 

Dalam  penjelasan pasal 38 UU No. 6 tahun 1983 Jo.UU No.9 tahun 

1997 Jo. UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan disebutkan : Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan 

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 

bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran 

administrasi tetapi merupakan tindak pidana “.  

Penjelasan pasal 38 Undang-Undang KUP di atas secara jelas 

mengatur tentang dasar hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Namun 

dalam praktek baik jaksa maupun hakim lebih cenderung menerapkan 

ketentuan undang – undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana perpajakan. Keadaan ini 

terjadi, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya undang – undang 

perpajakan yang baru. Keadaan tersebut dapat ditolerir jika terjadi sebelum 

diterapkannya undang undang perpajakan yang lama, tapi sesungguhnya, 

sangat memalukan, jika dipakai sesudah penerapan undang – undang 

perpajakan baru di mana menyalahi azas lex specialist derogat generalis.376 

 

                                                           
376  Sarwirini,  Kejahatan di Bidang Perpajakan, Jurnal Yustika Volume II No.1 Juli 1999, 

Surabaya, hlm: 9. 
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b. Tindak pidana membuka rahasia  

Ketentuan tindak pidana membuka rahasia diatur dalam Pasal 322 

KUHP, yaitu : 

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 

disimpannya karena jabatan atau pencaharianya, baik yang sekarang 

maupun dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan 

atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 

 

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah, Unsur subjek 

yaitu melanggar hukum dengan sengaja dan unsur objek, yaitu membuka 

rahasia orang lain.  

Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain 

merupakan informasi yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut: 

1) Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan 

dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya. 

2) Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak 

diketahui secara umum oleh masyarakat. 

3) Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi yaitu jika informasi 

tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha 

yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara 

ekonomi. 

4) Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis. 

 

Tentang pengertian "rahasia" ini berbeda dengan pengertian rahasia 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 322 KUHP. "Membuka 

rahasia" yang dimaksud dalam Pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan 

pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya 

wajib menyimpan rahasia itu.  

Sementara dalam ketentuan UU KUP membuka rahasia, diatur dalam 

Pasal 41 ayat (1) UU KUP disebutkan 
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Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 akan 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  

 

Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan mengenai perpajakan, 

tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam 

memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan 

Undang Undang Perpajakan.  

Pengungkapan kerahasiaan ini dilakukan karena kealpaan dalam arti 

lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk 

merahasiakan keterangan atau bukti-bukti Wajib Pajak yang dilindungi oleh 

Undang Undang Perpajakan dilanggar. 

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa “ Pejabat yang 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 

menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

ini dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan 

lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia 

Wajib Pajak demi kepentingan individu. 

Pasal 34 UU KUP disebutkan setiap pejabat, baik petugas pajak 

maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang 
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mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut 

masalah perpajakan, antara lain : 

1) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak, 

2) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, 

3) Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat 

rahasia, 

4) Dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan. 

 

Sebagaimana fungsi pengharmonisasian hukum yaitu menjaga 

keselarasan, kemantapan dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-

undangan sebagai sistem dengan tujuan undang-undang tersebut berfungsi 

secara efektif, maka mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU KUP 

tindak pidana membuka rahasia dokumen pajak diterapkan ketentuan 

undang-undang ketentuan umum perpajakan. 

 

c. Tindak pidana penggelapan pajak  

Bahwa ketentuan tindak pidana penggelapan pajak diatur dalam Pasal 

39 huruf (i) UU KUP : 

Barang siapa dengan sengaja : ” tidak menyetorkan pajak yang telah 

dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar.  

 

Sementara ketentuan dalam KUHP tindak pidana penggelapan diatur 

dalam Pasal 372 KUHP: 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 
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karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

 

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena 

merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk 

memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfully).  

Dalam harmonisasi hukum maka tindak pidana penggelapan dilihat 

sebagai tindak pidana khusus yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku 

terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain 

orang tertentu. Oleh karena itu tindak pidana penggelapan pajak sebagai 

tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa 

hukum tindak pidana khusus itu. Bahwa penyimpangan ketentuan hukum 

pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator 

apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atau bukan. 

Sehingga dapat dikatakan, hukum pidana khusus adalah undang-undang 

pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana 

tersendiri.377 Sehingga penegakan tindak pidana penggelapan pajak 

menerapkan ketentuan yang diatur dalam UU KUP.  

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan 

pelaksanaan hukum, untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum 

dan apa yang bertentangan/ melawan hukum, menentukan tentang perbuatan 

mana yang dapat dihukum/dipidana menurut ketentuan hukum pidana 

materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan 

untuk kelancaran berlakunya hukum, baik sebelum maupun sesudah 

                                                           
377   Aziz Syamsudin, 2005, hlm: 11-12. 
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perbuatan melanggar hukum itu terjadi, sesuai dengan ketentuan hukum 

pidana formil. Dalam pengertian penegakan hukum (hukum pidana) 

terkandung makna kekuatan, yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat 

dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai kaitan 

antara hukum dan kekuasaan. 

Penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam ketentuan umum 

tata cara perpajakan,  dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan 

atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. 

Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana 

berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke 

dalam perbuatan-perbuatan konkret. Penegakan hukum pidana demikian 

dapat pula di lihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan. 

Sanksi pidana pajak mulai diterapkan kepada Wajib Pajak, 

tampaknya penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan 

pelaku bisnis. Persoalan pajak (hukum pajak) sebagai bagian dari hukum 

administrasi negara, sejatinya diselesaikan melalui cara - cara hukum 

administrasi, bukan hukum pidana. Pendekatan dengan cara pidana, pastinya 

akan menimbulkan keresahan serius. Namun, keresahan menjadi sedikit 

terhibur ketika 3 (tiga) orang saksi ahli memberikan pendapatnya dalam 

sidang lanjutan dugaan penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri Group senilai 

Rp. 1.259.000.000.000,00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.378 

                                                           
378   Harian Seputar Indonesia, “Sengketa Pajak Bukan Ranah Pengadilan Umum”, 23 Maret 

2011; Harian Suara Pembaruan, “Negara Rugi Pidanakan Kasus Pajak”, 23 Maret 2011 
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Ketiga saksi ahli adalah M. Yahya Harahap (ahli Pidana). Philipus M. 

Hadjon (Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara) dan Sunarto (ahli 

Pajak).  

1) Yahya Harahap, yang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, 

berpendapat konsep dan asas yang diterapkan dalam hukum pajak 

Indonesia bahwa kesalahan atau kekeliruan mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 12 UU No. 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan – UU KUP 

sebaiknya diselesaikan secara administrasi yang bermuara ke 

Pengadilan Pajak.  

2) Begitupun Philipus yang menekankan bahwa tindakan 

mengimplikasikan sanksi pidana bersifat ultimum remedium. Tujuan 

pajak bukan untuk menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku, 

tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan.  

3) Sedangkan Sunarto sebagai ahli pajak, lebih menekankan pada 

kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang bisa menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berkali-kali. Penerbitan 

bisa dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pajak sesuai Undang-

undang pajak.379 

 

Hukum pajak tergolong dalam hukum publik yaitu hukum 

administrasi/tata usaha negara. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata 

usaha negara bersumber pada peristiwa-peristiwa perdata, yang apabila 

dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana.380  

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga hukum yang bertugas 

mengumpulkan uang pajak, melakukan tugasnya, berlandaskan pada 

administrasi pemungutan pajak sesuai undang-undang pajak. Sekalipun 

hukum pajak bagian dari hukum administrasi, materi pajak memang tidak 

lepas dari hukum perdata maupun pidana. Hukum pajak memiliki keterikatan 

                                                           
379  Wirawan B. Ilyas, Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. Fakultas Hukum 

Universitas Al Azhar Indonesia. Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hlm: 525 - 542 
380  Anshari Ritonga, 2010, Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia, 

Yayasan Bina Baca Aksara, Jakarta, 2007, Hlm: 19. Lihat juga buku yang ditulis Wirawan 

B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, hlm: 14-15. 
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kuat dengan hukum perdata dan juga hukum pidana. Bahkan istilah-istilah 

(terminologi hukum) yang digunakan dalam hukum pajak banyak mengambil 

dari istilah yang digunakan dalam hukum perdata maupun pidana.381 

Proses pemajakan itu sendiri merupakan sebagian dari kegiatan 

administrasi perpajakan. Istilah administrasi perpajakan dapat diartikan 

secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit, administrasi 

perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban pembayar pajak. Sedangkan dalam arti luas, 

administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga.382 

Pemungutan pajak (pemajakan) adalah serangkaian proses 

administrasi yang bertujuan untuk memperoleh uang pajak berlandaskan 

undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Serangkaian proses 

administrasi inilah yang menjadi alat pemerintah mencapai tujuan 

penerimaan pajak termasuk didalamnya proses penegakan hukum melalui 

cara atau mekanisme hukum administrasi yang juga telah diatur dalam 

undang-undang pajak itu sendiri.383 

                                                           
381   Misalnya soal daluwarsa utang pajak yang diatur dalam Pasal 22 UU KUP mengacu pada 

daluwarsa dalam hukum perdata. Demikian juga soal pengertian hak mendahulu yang diatur 

dalam Pasal 21 UU KUP secara jelas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1139 

KUH Perdata. Pasal 1139 KUHPerdata yang menyebutkan piutang-piutang yang 

diistimewakan. Pengertian diistimewakan sama dengan pengertian didahulukan. 
382   Gunadi, 2004, “Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good 

Governance,” Jakarta: Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Perpajakan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI. 
383   Proses penegakan hukum dalam hukum pajak sudah sangat jelas mempunyai jalur hukumnya 

sendiri dengan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP mengenai 

upaya hukum Keberatan, serta adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak yang memproses upaya hukum Banding dan upaya hukum Peninjauan 

Kembali. 
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Sayangnya, upaya hukum yang sudah diatur dengan jelas dalam 

undang-undang pajak acapkali tidak mendapat satu pemahaman yang sama 

dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal, kalau saja terjadi 

sebaliknya, semua aparat hukum mengacu pada pemahaman sama sesuai 

undang-undang pajak, dipastikan dunia usaha termasuk aparatur pajak tidak 

menjadi resah. Keresahan dunia usaha dan petugas pajak akan praktek 

pemidanaan pantas dicermati kalangan penegak hukum.384  

Alangkah berbahaya bila saja sasaran penerimaan pajak menjadi 

terganggu akibat praktek pemidanaan yang tidak tepat dilakukan oleh pihak 

penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan umum). 

Kelanjutan progran pembangunan bersumberkan dana pajak akan tidak 

berjalan akibat pemidanaan dalam praktek hukum pajak. 

Jalur hukum administrasi (hukum pajak) mempunyai cara 

penyelesaiannya sendiri, sesuai dengan aturan yang sudah ditegaskan dalam 

undang-undang pajak yang mengaturnya. Kalau begitu, menyelesaikan 

persoalan administrasi pajak dengan cara pidana menjadi kontradiktik ketika 

negara membutuhkan dana pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan 

yang tiap tahun jumlahnya terus naik (meningkat).385 Persoalan memidana 

Wajib Pajak jelas membawa keresahan tersendiri bagi pelaku dunia usaha. 

Artinya, pelaku usaha menjadi takut dipidana ketika persoalan penghitungan 

                                                           
384    Richard Burton, Lumpuhnya Hukum Pajak, Artikel, Sinar Harapan, Selasa, 1 Maret 2011.  
385   Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan target penerimaan pajak 2011 diperkirakan 

mencapai angka Rp. 764.480.000.000.000,00. Dibandingkan realisasi penerimaan pajak 

2010 sebesar Rp. 649.040.000.000.000,00, berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 

115.440.000.000.000,00. Kenaikan yang begitu besar menunjukkan bahwa pajak selalu 

menjadi sumber yang paling diandalkan untuk bisa melanjutkan berbagai program 

pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah 
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pajak yang cukup rumit akan dipersoalkan menjadi persoalan berindikasikan 

tindak pidana. 

Oleh karena berbicara soal pajak bukanlah milik Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan semata, tetapi milik seluruh komponen bangsa. 

Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pajak386 harus melihat ke arah 

tujuan yang sama bahwa pajak dimaksudkan untuk membangun bangsa. 

Direktorat Jenderal Pajak hanyalah instansi yang bertugas 

mengadministrasikan jumlah pemungutan pajak serta mengawasi 

pelaksanaan undang-undang perpajakan. Direktorat Jendearl Pajak 

Kementerian keuangan harus didukung oleh seluruh instansi yang ada baik 

pemerintah maupun swasta. 

Sebagai contoh, bisa kita lihat, bahwa ketika Wajib Pajak melakukan 

kesalahan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak berhak 

melakukan pembetulan atas SPT yang telah diisi namun terdapat kesalahan. 

Pasal 8 ayat (1) UU KUP secara tegas menyatakan bahwa “Wajib pajak 

dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat pemberitahuan yang telah 

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat 

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.  

                                                           
386  Stakeholders pajak termasuk didalamnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), semua lembaga 

tinggi negara, Para Usahawan, Buruh, Anak-anak sekolah, Perawat, Petani, dan lain 

sebagainya. Oleh karena pemanfaatan akan pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Kedudukan stakeholder dalam pajak memegang peranan penting, bahwa untuk 

membudayakan kegiatan membayar pajak kepada publik dapat dilakukan hanya jika DJP 

merangkul dengan simpatik semua stakeholder pajak meliputi antaralain para pembuat 

kebijakan publik, akademisi, agamawan, wartawan, komunitas WP dan konsultan pajak. 

Tanpa membangun suatu kerjasama yang kuat dan sinergis maka persepsi publik akan tetap 

saja melihat pajak sebatas sebagai kewajiban kepada negara dan bukan sebagai bagian 

kebutuhan bahkan budaya bangsa yang membanggakan. Mari satukan hati dalam 

membangun budaya nasional pajak demi negeri. 
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Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa terhadap kekeliruan dalam 

pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat Wajib Pajak, Wajib Pajak masih 

berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat 

Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang 

dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, 

wakil, kuasa, pegawai, atauanggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 

Pajak. 

Bahkan, sekalipun terhadap Wajib Pajak telah dilakukan 

pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan, Wajib Pajak tetap diberikan 

kesempatan untuk mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya disertai 

pelunasan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi denda sebesar 

150% dari pajak yang kurang dibayar, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 

KUP. Namun apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 

penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan 

untuk mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya sudah tertutup bagi 

Wajib Pajak. Menyikapi ketentuan di atas, sejatinya dapat dipahami bahwa 

persoalan pajak adalah persoalan administrasi pembayaran atas utang pajak 

yang harus dibayar Wajib Pajak. Undang-undang pajak selalu memberikan 

kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dengan cara 

membetulkan SPT-nya. Dengan kata lain, penyelesaian utang pajak tidak 

tepat apabila dilakukan dengan praktik pemidanaan kepada Wajib Pajak. 
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Argumen hukum secara nyata bisa dilihat dari roh yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 44 B UUKUP yang juga menekankan pada aspek 

pembayaran uang sebagai pengganti sanksi pidana. Pasal tersebut dengan 

tegas menyatakan bahwa “untuk kepentingan penerimaan negara, atas 

permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.” Makna kata-kata “untuk 

kepentingan penerimaan negara”, tidak dijelaskan dalam undang-undang. 

Namun, dalam pandangan penulis maksud “untuk kepentingan penerimaan 

negara” tidak lain dimaksudkan selain ingin menitik beratkan atau 

menekankan bahwa pajak bukan bertujuan memidana seseorang, tetapi lebih 

kepada kepentingan mengumpulkan uang pajak untuk kepentingan 

penerimaan negara. 

Bukti digunakan atau diterapkannya ketentuan Pasal 44 B UU KUP 

terlihat dalam kasus Paulus Tumewu yang sudah P-21 (sudah selesai disidik 

oleh pihak Kejaksaan Agung) dan tinggal dilanjutkan ke tingkat Penuntutan, 

lalu dihentikan dan dinyatakan selesai. Awalnya, Paulus Tumewu dikenakan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) kekurangan pembayaran PPh 2004 sebesar Rp. 

7.900.000.000.000,00. Atas kekurangan utang pajak tersebut dilunasi tanggal 

28 Nopember 2005.387 Atas dasar ketentuan Pasal 44 B UU KUP itulah, 

Jaksa Agung menghentikan penyidikannya. Di sini berarti ada kepentingan 

                                                           
387   Contoh tidak tepat dan hampir tidak pernah digunakan dalam praktek adalah Pasal 39 ayat (1) 

huruf a UU KUP yaitu bagi orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Pasal ini seakan menjadi pasal pidana 

yang mati karena memang agak ganjil kalau digunakan. Ancaman pidana paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun tidak pernah terjadi 
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penerimaan negara yang jauh lebih penting dibandingkan proses pemidanaan 

sesuai hukum pidana. 

Dalam UU KUP memang diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak 

benar dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, selayaknya 

dilakukan pemeriksaan. Ujung dari tindakan pemeriksaan diterbitkan surat 

ketetapan pajak. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 15 UUKUP, yang 

menyatakan “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 

pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau 

Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan 

jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam 

rangka penerbitan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan” 

Ketentuan Pasal 15 UU KUP inilah yang diungkapkan oleh Sunarto, 

Saksi Ahli Pajak, dalam persidangan di Pengadilan Negeri. Artinya, setiap 

Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) jika diketahui masih ada utang pajak yang belum 

dibayar oleh Wajib Pajak melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Pasal 15 UU KUP ini menjadi alat yang sangat ampuh bagi 

Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan tindakan menagih utang 

pajak apabila diketahui Wajib pajak belum menjalankan kewajiban 

perpajakannya dengan baik.  

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa undang-undang pajak lebih 

memberikan solusi penyelesaian pajak dengan menekankan pada aspek 
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administratif melalui pembayaran pajak dengan sarana surat ketetapan pajak, 

bukan pada memidana Wajib Pajak. Proses pemeriksaan pajak bukanlah 

dimaksudkan untuk memidana Wajib Pajak tetapi lebih mengutamakan pada 

proses administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai dasar 

untuk menagih utang pajak.  

Kekeliruan memasukkan pasal pidana dalam hukum pajak, dalam 

pandangan Wirawan B. Ilyas tampaknya didasarkan pada dua alasan.  

Pertama, pajak adalah sarana bagi negara untuk membiayai pembangunan 

guna kesejahteraan masyarakat.388  

Memang, sanksi administrasi yang diatur dalam undang-undang 

perpajakan saat ini tergolong masih sangat ringan. Kalau saja sanksi 

administrasi dibuat lebih berat, diyakini pastinya akan memberikan efek jera 

lebih baik. Sanksi tidak menyampaikan SPT PPh Badan dengan hanya 

sebesar Rp. 1.000.000,00,389 tampaknya perlu lebih diperberat. Demikian 

pula untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi hanya 

dikenakan sebesar Rp. 100.000,00. Sanksi ini perlu diubah dan diperberat 

lagi misalnya menjadi Rp. 10.000.000,00 agar setiap orang peduli terhadap 

                                                           
388   Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang disahkan oleh DPR setiap 

tahun, tegas disebutkan bahwa penerimaan pajak mendominasi (menjadi primadona) seluruh 

penerimaan APBN. Lebih dari 70% sumber pembiayaan negara berasal dari pajak. APBN 

Tahun 2010, misalnya mengalokasikan penerimaan pajak sebesar Rp. 600. 000. 000. 000. 

000, 00 lebih. Dan di 2011, penerimaan pajak direncanakan 708.000.000.000.000,00 

lebih..dikutip Wirawan B. Ilyas, Op cit.,Hlm: 537. 
389   Pasal 7 UU KUP menyatakan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan 

sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

pajak Badan serta sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 
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pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bahkan sanksi administrasi bunga 

sebesar 2% per bulan karena adanya pembetulan SPT kurang bayar, patut 

diubah misalnya menjadi 10% atau 20%, agar lebih memberikan efek jera 

pentingnya pajak dibayar kepada negara.390 

Besaran pentingnya sanksi administrasi sebagai pengganti sanksi 

pidana, juga terlihat dalam ketentuan Pasal 44 B ayat (2) sebagai pengganti 

dari dilakukannya penghentian penyidikan. Pengganti sanksi dihentikannya 

penyidikan hanya 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang 

dibayar. Barangkali penyusun undang-undang pajak saat itu memandang 

besaran sanksi tersebut dipandang cukup besar.391 Kalau kita perhatikan, 

ternyata yang ditegaskan dalam konteks pengganti penyidikan dalam Pasal 

44 B ayat (2) UU KUP adalah persoalan administrasi. Penegasan yang diatur 

dalam pasal tersebut seakan-akan ingin mengembalikan pada ‘roh’ hukum 

pajak yang sebenarnya bahwa persoalan pajak adalah persoalan administrasi. 

Jadi, titik berat pengenaan sanksi pajak bukanlah pada aspek pidana tetapi 

lebih pada aspek hukum administrasi sebagaimana diuraikan di atas. 

Adapun sanksi pidana dalam praktek penegakan hukum pajak antara 

lain yaitu : 

1) Hukuman Penjara Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat 

dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana 

penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh 

tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya 

                                                           
390   Sejak UU KUP Tahun 1983 sampai dengan UU No. 28 Tahun 2007 (sudah lebih dari 25 

tahun), besaran sanksi administrasi baik denda, bunga maupun kenaikan tidak terlalu besar. 

Hal ini mengakibatkan kurangnya wibawa hukum pajak dalam aplikasinya sehari-hari. 
391  Penjelasan Pasal 44 B ayat (2) UU KUP hanya menyebutkan cukup jelas. UU tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa besaran sanksi administrasi hanya empat kali. 
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dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara 

dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. 

2) Hukuman Kurungan; Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya 

adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang 

karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang 

yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP 

tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak 

bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP]. 

3) Hukuman Denda; Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran 

yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) 

KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 

kurungan. 

4) Gijzeling (Paksa Badan); Penegakan hukum melalui lembaga sandera 

secara khusus dalam kaitannya dengan pelunasan utang pajak 

dilakukan dengan penagihan yang di atur dalam Undang-Undang 

No.19 Tahun 1997 yang di diubah dengan Undang Undang No. 19 

Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

 

Salah satu upaya dalam penagihan pajak adalah penyanderaan. Dasar 

hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak/ penanggung pajak 

sebagaimana telah dijelaskan dimuka adalah Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 

Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sandera 

ini di atur dalam :  

1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan 

Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak 

dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa;  

2) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Men Keh & Ham 

Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tanggal 25 Juni 2003 serta 

Nomor 294/KMK.03/2003;  
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3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-218/ PJ/ 2003 tanggal 

30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan 

Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang 

disandera.  

  

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang 

No 19 Tahun 2000 serta PP Nomor 137 Tahun 2000 serta dalam ketentuan 

pelaksanaan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyanderaan 

terhadap wajib pajak akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika:  

1) Utang pajak wajib pajak/ penanggung pajak sekurang-kurangnya Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah );  

2) Ada petunjuk bahwa wajib pajak/ penanggung pajak diragukan itikad 

baiknya dalam melunasi utang pajak;  

3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan;  

4) Setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat 

paksa diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak. 

 

Lembaga sandera/ gijzeling dalam hukum pajak diberlakukan sebagai 

tindakan terakhir Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan 

utang pajak terhadap wajib pajak/penanggung pajak bandel yang tidak 

melunasi utang pajaknya dan dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan 

kewajibannya.  

Upaya tersebut dilaksanakan setelah upaya penagihan oleh Direktorat 

Jendral Pajak melalui serangkaian upaya administratif teratur berupa 

pemberian Surat Tegoran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan 

Penyitaan Aset (SPMP) dan Pelelangan tidak mendatangkan hasil. Dari sudut 

hukum pidana langkah hukum yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak 

melalui gijzeling ini dapat dikatakan sebagai bagian dari law enforcement 

dengan pengertian penegakan hukum berkaitan dengan pengurangan hak 

asasi manusia atau kebebasan bagi wajib pajak/penanggung pajak. Meskipun 
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dasar hukum lembaga sandera/ gijzeling telah ada namun pelaksanaan 

sebagaimana dimungkinkan dalam undang - undang tersebut.  

Dalam menjalankan gijzeling, terdapat hal-hal yang mensyaratkannya 

antara lain utang pajak sekurang-kurangnya sebesar seratus juta rupiah dan 

penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. Untuk 

menjaga prinsip kehati-hatian, pelaksanaan gijzeling hanya dapat dilakukan 

setelah ada Surat Perintah Penyanderaan atas izin Menteri Keuangan atau 

Gubernur dan diterima oleh penanggung pajak. Waktu penyanderaan sendiri 

maksimal 6 (enam) bulan sejak penanggung pajak dimasukkan dalam tempat 

penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Meskipun telah dilakukan penyanderaan, hal tersebut tidak 

mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan 

penagihan. Dengan berbagai prosedur di atas, gijzeling dilaksanakan apabila 

wajib pajak benar-benar sudah membandel. Tindakan gijzeling bukan satu-

satunya cara untuk membuat wajib pajak jera, dan merupakan langkah 

antisipasi terakhir yang merupakan upaya mencari deterrence effect (efek 

jera), agar para penunggak pajak takut dan segera melunasi kewajiban 

pajaknya.  

Penagihan aktif represif dilakukan setelah penagihan persuasif 

mengalami kegagalan. Sebelum gijzeling, beberapa langkah dilakukan yaitu 

memberikan surat teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, 

surat paksa, pengumuman di media massa, penyitaan, lelang, pencegahan, 

dan penyanderaan. 
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4. Langkah Mewujudkan Harmonisasi Formulasi Sanksi Pidana 

Perpajakan  

 

a. Aspek Materi Hukum 

Untuk harmonisasi ketentuan pidana dalam ketentuan umum tata cara 

perpajakan  dengan KUHP, pengkualifikasian tindak pidana harus ditulis 

secara tegas apakah masuk pelanggaran atau kejahatan. Dilihat dari 

pengkualifikasian ketentuan pidana di dalam KUHP, sepanjang berkenaan 

dengan delik-delik yang termaktub dalam KUHP, petunjuk tentang apakah 

suatu tindakan pidana masuk kategori kejahatan atau pelanggaran dapat 

ditemukan dari penempatannya. Buku Kedua hanya mengatur kejahatan, 

sedangkan Buku ketiga hanya memuat pelanggaran. Selanjutnya, berkenaan 

dengan ketentuan pidana yang dicantumkan dalam perundang-undangan 

khusus, dan ketentuan pidana dalam ketentuan umum tata cara perpajakan 

apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau kejahatan harus 

ditetapkan tersendiri. Hal ini harus dilakukan untuk memungkinkan proses 

peradilan terhadap tindak pidana yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan materi hukum dalam proses harmonisasi sanksi 

pidana perpajakan  harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan, 

sebagai berikut: 

1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material spritual berdasarkan Pancasila. 

Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan 

untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan perbaikan terhadap 

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman masyarakat. 

2) Perumusan hukum pidana harus memperhatikan batasan wewenang 

yang diberikan undang-undang di atasnya. 
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3) Perbuatan yang diusahai untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana di dalam ketentuan umum tata cara perpajakan, harus 

merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atas warga 

masyarakat. 

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip 

biaya dan hasil (cost and benefit principles) juga social cost atau 

biaya social. 

5) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu 

jangan sampai ada kelampauan beban tugas. 

 

Merumuskan sanksi pidana dalam ketentuan umum tata cara 

perpajakan juga harus diperhatikan aspek kesetaraan dengan menggunakan 

prinsip "lex specialis derogat legi generalis". 

 

b. Aspek sanksi  

Dimuatnya sanksi pidana dalam suatu undang - undang merupakan 

konsekuensi dari dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. 

Asas legalitas memiliki makna Nullum crimen, nulla peona sine lege scripta, 

yaitu tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang - undang 

tertulis.  

Menurut Eddy OS Hiariej,392 bahwa prinsip tersebut menimbulkan 

konsekuensi dari makna tersebut adalah harus tertulisnya semua ketentuan 

pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang di 

ancam terhadap perbuatan yang di larang, harus tertulis secara expresiv 

verbis dalam undang - undang. 

                                                           
392  Eddy OS. Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: 

Erlangga, 2009, hlm : 4.  
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Namun demikian menurut Penulis, selain tegas termuat di dalam 

Undang - Undang. Penegasan ancaman pidana tersebut juga harus seimbang 

dengan proses pelaksanaannya atau hukum formilnya. Yang menjadi ironi 

dalam UU KUP tersebut adalah dimilikinya diskresi yang besar oleh DJP 

dalam menentukan apakah suatu pelanggaran patut dikenakan sanksi 

administrasi atau sanksi pidana.  

Diskresi DJP dalam menerapkan sanksi tersebut dimuat dalam 

beberapa pasal di dalam UU KUP, misalnya pada Pasal 38 UU KUP. Yang 

memberikan kewenangan bagi DJP untuk melakukan penilaian terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah Wajib Pajak 

melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 38 huruf a ataukah Pasal 38 huruf 

b ataukah Wajib Pajak tersebut telah melakukan kesengajaan dalam mengisi 

laporan dengan tidak benar.  

Hal tersebut menjadi satu kerancuan jika mengacu kepada Pasal 13 A 

UU KUP, yang menjelaskan sebagai berikut: 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 

yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 

tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 

tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% 

(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang 

ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU KUP belum 

memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan seseorang, 
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termasuk Wajib Pajak, yang mana saja yang akan dikenakan sanksi 

administrasi dan yang akan dikenakan sanksi pidana.  

Perbedaan istilah dalam frase “…..pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar” dalam Pasal 13 UU KUP dengan “….. menimbulkan 

kerugian bayar” dengan pada Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP mempertegas 

ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum tersebut. Hal ini tentu akan 

memberikan dampak dalam upaya penegakan hukum pajak di lapangan. 

Jika dicermati redaksional pasal - pasal tersebut, maka UU KUP 

memberikan kewenangan yang cukup besar bagi DJP untuk melakukan 

penerapan berdasarkan penilaiannya terhadap suatu kondisi pajak tertentu. 

Dalam memunculkan efektivitas suatu sanksi, maka menurut Soerjono 

Soekanto,393 harus terdapat kejelasan terkait dengan karakteristik suatu 

hukum, yaitu yang terdiri dari: 

1) Karakteristik ancaman atau imbalan; pada karakteristik ini maka 

konsentrasi pembahasan menjurus kepada hakikat sanksi, penerapan 

sanksi dan apakah sanksi itu keras atau lemah;  

2) Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi akan membahas 

persoalan mengenai siapa-siapa saja yang terkena sanksi tertentu, 

maupun kepribadian subyek hukum yang terkena sanksi tersebut. 

3) Karakteristik perilaku atau sikap tindak yang harus dikendalikan akan 

menyoroti sampai sejauh mana derajat kemudahan untuk menerapkan 

hukuman dan sifat hakikat kebutuhan bahwa suatu perilaku harus 

dikendalikan.  

 

Mengacu kepada karakteristik yang diutarakan oleh Soerjono 

Soekanto tersebut, maka UU KUP memberikan peluang kepada DJP untuk 

                                                           
393   Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya, 1988, 

hlm: 82.  
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melakukan tindakan atas penilaian sendiri terhadap subyek hukum Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria pasal - pasal tersebut diatas.  

Tentunya penggunaan kewenangan tersebut menggunakan asas 

diskresi atau freies ermessen. Penggunaan diskresi dalam ranah Hukum 

Administrasi Negara, pada konsep Negara Hukum, merupakan suatu 

konskeuensi atas terhambatnya perkembangan sistem organisasi kenegaraan 

dikarenakan adanya kewajiban penerapasan asas legalitas dalam kerangka 

paradigma positivisme hukum.  

Namun seiring perkembangan konsep Negara Hukum Formill yang 

bergeser kepada Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state) atau juga 

dikenal Negara Hukum Materiil, munculnya konsep freies ermessen 

merupakan solusi yang dapat digunakan dengan tujuan kesejahteraan bagi 

masyarakat.  

Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies ermessen harus dapat 

dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

secara hukum berdasarkan batas - atas dan batas - bawah. Batas - atas yaitu 

peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas - 

bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap - tindak administrasi negara 

(baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi 

warga.  

Di samping itu, pelaksanaan freies ermessen juga harus 

memperhatikan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Freies 
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Ermessen atau Asas Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi 

kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Bagi negara 

welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara 

maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat 

sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan, Asas Diskresi dilakukan oleh pejabat 

administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut;  

1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelesaian secara kongkret atas suatu masalah, padahal masalah 

tersebut menuntut penyelesaian yang segera; 

2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat 

pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya; 

3) Aparat pemerintah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur 

sendiri, yang sebenarnya merupakan kewenangan aparat yang lebih 

tinggi tingkatannya. Melihat syarat-syarat tersebut diatas, maka 

penerapan asas diskresi murni dilandasi oleh penilaian sendiri dari 

pejabat yang terkait.  

 

Karena dimuat di dalam pasal-pasal tertentu di dalam Undang-undang 

Hukum Pidana. Ketentuan dalam UU KUP yang termuat di dalam Pasal 13A, 

Pasal 38 dan Pasal 39 merupakan pasal-pasal yang menyerahkan keputusan 

penerapannya kepada DJP. Sehingga dimungkinkan terjadi ‘transaksi pasal’ 

antara DJP dengan WP, khususnya WP Badan. Yang perlu dipahami adalah 

bahwa asas legalitas tersebut pada prinsipnya adalah asas yang memberikan 

batasan kepada penguasa dalam menjalankan kewenangannya, dengan tujuan 

selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pula memberikan 

perlindungan hukum bagi masyarakat. ** 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan Pasal 44 B UU KUP jelas menunjukkan bahwa arah politik 

(hukum) perpajakan Indonesia menganut dual - track  policy, di satu sisi, 

bertujuan menegakkan disiplin perpajakan sebagai sumber pendapatan 

negara, dan di sisi lain menggunakan sun-rise policy, yakni dengan 

tujuan memasukkan pendapatan negara secara optimal. Dari sudut 

teoritik perpajakan, ketentuan Pasal 44B UU KUP menegasikan arti 

penting kategorisasi pelanggaran perpajakan (tax avoidance, tax evasion 

dan tax fraud ). Dari sudut hukum pidana, ketentuan Pasal 44B ayat (2) 

merupakan alasan pemaaf yang dapat menghentikan penyidikan 

sekalipun secara bersyarat (jangka waktu enam bulan). Dalam praktek, 

memang penetrapan sanksi administrasi untuk menindaklanjuti persoalan 

pajak  itu tetap harus lebih didahulukan dari pada sanksi pidana (azas 

ultimum remedium), akan tetapi itu terhadap kejahatan yang dilakukan 

oleh wajib pajak (WP) yang kurang bayar, salah menghitung pajak, dan 

memaniupulasi data atau memanipulasi  perhitungan pajak serta upaya 

administrasi itu supaya perhitungan pajak yang sebenarnya bisa ditarik 

oleh negara. Persoalan administrasi akan berdampak lain, jika di terapkan 

terhadap  kejahatan pajak yang dilakukan pejabat pajak atau pihak ketiga 

tidak bisa dilakukan dengan upaya administrasi, karena tetap saja yang 
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dapat mengembalikan pajak kurang bayar akibat kejahatan yang 

dilakukan pejabat pajak atau pihak ketiga  adalah dibebankan kepada 

wajib pajak sendiri,  kejahatan ini memang harus  dipidana dengan berat, 

berikut pemberian sanksi denda, bisa dikatakan sanksinya bersifat 

kumulatif. Artinya, terdapat sebuah ketidakharmonisan dalam penerapan 

sanksi pidana pajak, yang seolah – oleh mengeyampingkan sanksi pidana 

dengan dalih azas ultimum remedium, bagi fiskus pajak atau pihak ketiga, 

kalau tidak dipidana secara berat, maka tidak akan menghilangkan efek 

jera, baik bagi pelaku maupun bagi calon pelaku. Harmonisasi dalam 

pembentukan undang - undang bertujuan untuk mensinkronkan aturan 

yang terdapat di dalam materi muatan Undang - Undang. Apabila terjadi 

tumpang tindih antara materi Undang - Undang yang satu dengan yang 

lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (law 

enforcement). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lebih 

mengedepankan sanksi administrasi lebih diutamakan dibandingkan 

dengan yang ada di KUHP yang mengedepankan sanksi pidana. 

 

2. Penegakan hukum pidana perpajakan, terkait erat dengan penerapan asas 

ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak, 

maupun fiskus ataupun orang ketiga yang melakukan kejahatan pajak hal 

ini dapat digunakan apabila instrumen hukum lain seperti hukum 

adsministrasi atau hukum perdata tidak efektif. Penerapan ultimum 



410 

 

remedium dalam ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas 

yang akan dituju yaitu lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan 

negara, bukan pada aspek pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44B 

UU KUP. Penerapan asas ultimum remedium digunakan agar pendapatan 

negara lebih meningkat dari pendapatan sektor pajak karena pelaku 

tindak pidana perpajakan bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang 

ditimbulkan akibat kesalahannya, sehingga dalam penerapan perundang -

undangan lebih diutamakan pendapatan negara. Kemudian, yang dapat 

ditemukan oleh Dirjen Pajak dalam penerapan ultimum remedium 

disebabkan karena dua alasan yakni Pertama, tidak adanya ukuran atau 

parameter “untuk kepentingan penerimaan negara” dan kedua, 

“penghentian penyidikan dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang 

pajak atau tidak atau kurang dibayar”. Adapun yang dimaksud dengan 

“untuk kepentingan penerimaan negara” tidak ada ukuran atau parameter 

yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penghentian 

penyidikan dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak atau tidak 

atau kurang dibayar dimana peluang penyelesaian secara administrasi ini 

diberikan kepada wajib pajak agar dapat dimanfaatkan untuk 

menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen pajak. 

Wajib pajak harus  
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B. Saran  

1. Untuk dapat mewujudkan sistem harmonisasi hukum dalam hukum pidan 

aperpajakna, maka penulis memberikan saran, dalam hal ini Undang - 

Undang KUP harus dikaji, di telaah, dan di teliti lebih lanjut, tentang 

apakah delik pajak ini merupakan kejahatan yang luar biasa sifatnya yang 

merupakan prasyarat secara teori untuk penggunaan konsep strictliability 

atau vicariousliability. Dengan banyaknya kasus pidana yang terkait 

dengan delik pajak, sudah saatnya pembuat Undang - Uundang 

mempertimbangkan kembali untuk mengatur secara spesifik delik pajak 

ini dalam suatu aturan khusus sebagai delik luar biasa. Hal ini tentu saja 

berimplikasi pada konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan 

dalam Undang - Undang KUP. Apabila hukum perpajakan akan 

dilakukan pembaharuan maka hal - hal yang berkaitan sistem 

pertanggungjawaban pidana baik yang menyangkut subjek tindak pidana, 

jenis pidana, jumlah (lamanya) pidana, sistem perumusan pidana 

sepanjang hal itu tidak diatur dalam KUHP yang berlaku, hendaknya 

diatur tersendiri dalam hukum perpajakan yang akan diperbaharui. 

 

2. Kedudukan asas ultimum remedium dalam Undang - Undang perpajakan 

yang diatur dalam Pasal 44B UU KUP agar secara efisien dapat 

diterapakan oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak perlu melaksanakan 

pemidanaan terhadap tindak pidana perpajakan sebagai upaya terakhir 

yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tindak pidana perpajakan, 

agar pengembalian kerugian negara di sektor pajak dapat ditempuh 
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secara efktif demi kepentingan yang lebih luas dengan memperhatikan 

kebenaran yang hakiki dan bukan semata untuk mengelak dari ancaman 

hukuman pidana. Kemudian, Penerapan asas ultimum remedium menurut 

Pasal 44B UU KUP harus ada koordinasi antara Dirjen Pajak melalui 

Menteri Keuangan dengan Jaksa Agung dalam dalam menangani tindak 

pidana perpajakan sehingga tujuan pajak bukan menghukum dan 

memberi nestapa kepada pelaku tetapi mengakhiri pelanggaran dan 

memulihkan keadaan demi untuk kepentingan penerimaan negara. Lalu, 

perlunya diperhatikan tentang pemberian ukuran atau parameter yang 

jelas dalam peraturan perundang - undangan apa yang dimaksud dengan 

“Untuk kepentingan penerimaan negara” agar dapat diperkirakan jumlah 

kerugian yang dialami oleh negara pada saat terjadinya tindak pidana 

perpajakan dan mengingat Dirjen Pajak merupakan institusi pelayanan 

publik, seyogianya harus lebih proaktif menggugah wajib pajak agar 

menyentuh kesadaran masyarakat wajib pajak dan mendorong wajib 

pajak memiliki kesadaran melunasi utang pajak atau tidak atau kurang 

dibayar. 
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DALIL – DALIL 

 

 

1. Hukum pidana perpajakan menjadi pembicaraan yang paling aktual, 

setelah terungkapnya kasus – kasus mapia pajak terbesar di 

Indonesia.  

 

2. Ketika sanksi pidana pajak mulai diterapkan kepada Wajib Pajak, 

tampaknya penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di 

kalangan pelaku bisnis. Persoalan pajak (hukum pajak) sebagai 

bagian dari hukum administrasi negara, sejatinya diselesaikan 

melalui cara - cara hukum administrasi, bukan hukum pidana. 

 

3. Cara penyelesaian dengan sanksi administrasi perpajak, lebih tepat 

bagi persoalan – persoalan administrasi, tetapi bagi kejahatan pajak 

oleh fiskus pajak, seperti penggelapan pajak, lebih tepat diberikan 

sanksi pidana seberat mungkin.  

 

4. Pemidanaan terhadap tindak pidana perpajakan sebagai upaya 

terakhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tindak pidana 

perpajakan, agar pengembalian kerugian negara di sektor pajak dapat 

ditempuh secara efktif. 

 

5. Perilaku para fiskus pajak dan ketaatan terhadap norma hukum yang 

berlaku, harus harmonis dengan ketentuan tata cara perpajakan.   

 

6. Semua kalangan yang berada dalam ruang lingkup penegakan 

hukum pajak, harus memberikan dukungan agar kesejahteraan dan 

keadilan yang dicita - citakan bisa terwujud. 

 

7. Kurikulum hukum pidana perpajakan sebagai bagian dari mata 

kuliah di Fakultas Hukum, merupakan solusi dan upaya untuk 

mewujudkan sistem harmosasi hukum perpajakan secara 

komprehensif.    
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