
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana hukum

digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam kehidupan sehari-

hari, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945. Keadilan dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin

perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku

menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Namun melihat perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak permasalahan

yang menimbulkan kerugian pada suatu individu,masyarakat, ataupun Negara. Salah satu

permasalahan yang cukup banyak terjadi dilingkungan masyarakat sekarang adalah tindak pidana

perpajakan melalui korporasi. Tindak pidana perpajakan merupakan salah satu bentuk perbuatan

yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Negara.

Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, karena kerugian yang

ditimbulkan atas tindak pidana perpajakan melalui korporasi tersebut adalah sangat besar.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif tidak ditemui konsep
pertanggungjawaban pidana. Namun konsep pertanggungjawaban pidana ini dapat diketemukan
dalam doktrin hukum pidana. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban
pidana dapat disamakan dengan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Ini terkandung makna
dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, pembuat bersalah
melakukan tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Pencelaan
disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan melainkan pencelaan berdasarkan hukum
yang berlaku.1

1 H.Setiyono, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan
Pertama, Bayumedia Publishing.Anggota Ikapi, Malang, 2013, hlm. 20



Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan
pidana, di samping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak
mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan
tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana , tidaklah selalu ia dapat dipidana.
Pembuat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan
atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jadi masalah dipidana atau tidaknya
sipembuat tidak bergantung pada ada tidaknya tindak pidana melainkan pada ada tidaknya
kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pada si pembuat.2

Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) ini merupakan asas
yang fundamental dalam pemidanaan. Pelaku yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi
pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana.3

Mengenai hal ini sudarto menyatakan bahwa, unsur-unsur kesalahan terdiri dari, pertama,
adanya kemampuan bertangggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus
normal; kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini yang disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan;
ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau
ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai
pertanggungan jawab pidana, sehingga bisa dipidana.4

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka konsep atau pengertian pertanggungjawaban
pidana, sebagaimana terdapat dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana adalah
celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang secara subyektif diteruskan kepada pembuatnya,
karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuat.5

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini, sumber utama hukum pidana
Indonesia yang tertulis, yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai ketentuan
umum hukum pidana belum mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana. KUHP hanya
mengakui manusia alamiah (natuurlijk persoon) sebagai subyek tindak pidana. Hal ini nampak
sebagaimana ketentuan Pasal 59 KUHP. Ketentuan ini telah berjasa bagi “pengurus” untuk
dasar/alasan khusus yang meniadakan pidana sepanjang pengurus yang bersangkutan tidak ikut
serta dalam terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tindak pidana terjadi
dalam lingkup korporasi, maka yang bertanggungjawab adalah orang perorangan atau pengurus.6

Pemikiran tentang kesalahan (schuld) sangat erat hubungannya dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah
cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau
bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam
undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

2 Ibid., hlm. 21
3Ibid., hlm. 21
4Ibid., hlm. 21-22
5Ibid., hlm. 22
6Ibid., hlm. 24



penjatuhan pidana. Untuk  pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain
bahwa di samping perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, orang yang melakukan
perbuatan  tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau orang tersebut dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di sini berlaku apa yang disebut dengan asas tidak
ada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau
dalam hukum yang tertulis namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan
sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama
sekali tidak bersalah.7

Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan tindak pidana meskipun tidak
sengaja dilakukan tetapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai
terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya
(sepatutnya) dijalankan olehnya. Dalam hal ini celaan bukan disebabkan oleh mengapa
melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal
kesengajaan, tetapi disebabkan oleh mengapa tidak  menjalankan kewajiban-kewajiban yang
seharusnya dilakukan olehnya, sehingga masyarakat dirugikan atas perbuatannya.8

Kemampuan bertanggungjawaban merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban
apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan
penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan
penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar(rechtsvaadigingsgrond)dan alasan
pemaaf (schulduitsluitingsgrond).Pembedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum
pidana yang membedakan dapat dipidananya suatu perbuatan (straf baarheid van het feit) dengan
dapat dipidananya orang yang melakukan suatu perbuatan (straf baarheid van der persoon).9

Berdasarkan pemahaman pendapat tentang alasan pemaaf korporasi tersebut, maka dapat
dikemukakan, pertama, dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, ternyata alasan-
alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) tetap berlaku terhadap korporasi atau dengan kata
lain korporasi dapat menunjuk alasan pemaaf yang terdapat dalam diri seseorang (natuurlijk
persoon) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kedua, alasan pemaaf seseorang
(natuurlijk persoon) yang berbuat untuk dan atas nama korporasi. Ketiga, alasan pemaaf
korporasi harus dicari dari sifat kemandirian (persoonlijk) korporasi sebagai subyek hukum.
Keempat, alasan pemaaf yang berupa ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur
dalam pasal 44 KUHP dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam
pasal 49 ayat 2 KUHP tidak bisa diambil alih menjadi alasan pemaaf korporasi, karena kedua
jenis alasan pemaaf ini mensyaratkan keadaan jiwa tertentu yang sangat melekat pada diri
persona alamiah.10

Perkembangan korporasi setelah krisis moneter yang terjadi di banyak Negara termasuk

di Indonesia pada tahun 1997 nampak semakin pesat baik dalam kualitas, kuantitas,maupun

7Ibid., hlm. 29-30
8Ibid., hlm. 30
9Ibid., hlm. 44
10Ibid., hlm. 47



dalam ragam bidang usahanya. korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu

negara terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak

maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak positif. Namun disisi lain korporasi juga tak

jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, pengrusakan sumber daya

alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh , menghasilkan

produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena

luas dan cenderung bertahan  lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi maka

hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan

pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Arti sempit korporasi berasal dari kata “corporation” dari bahasa Belanda yang dapat
diartikan sebagai badan hukum. Artian secara luas, korporasi dapat diartikan tidak hanya
berbentuk badan hukum, melainkan juga meliputi yang bukan badan hukum atau menurut hukum
perdata tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum seperti firma, perseroan komanditer
atau CV, dan persekutuan atau maatschap. Pengertian korporasi secara luas digunakan dalam
ranah hukum pidana, sehingga dalam ranah hukum pidana pengertian korporasi lebih ditekankan
pada adanya sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan serta melakukan
perbuatan-perbuatan hukum, misalnya perjanjian dalam rangka kegiatan sosial yang dilakukan
oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk dalam
pengertian korporasi.11

Berdasarkan studi yuridis normatif fokus utama kejahatan korporasi adalah

pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan, dimana tujuan

utama pelaku adalah memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau penipuan serta penggelapan

pajak dalam suatu korporasi . Contoh yang lazim terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan

yang mengatasnamakan suatu korporasi. Secara tradisional, kejahatan korporasi ini seringkali

dilakukan oleh pihak manajemen ataupun direktur  dari korporasi tersebut sebagai bagian dari

kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi

dimana individu tersebut bekerja.

11 http ://erlannopri.com/2013/10/pengertian-korporasi.html,diakses pada tanggal 23/5/2016 pukul 15.30
Wib



Jika kita berbicara tentang kejahatan di bidang perpajakan, hal tersebut tidak akan
terlepas dari pengertian tentang tindak pidana perpajakan itu sendiri, yakni suatu perbuatan yang
berhubungan dengan tindak pidana kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat
dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Biasanya kejahatan
perpajakan ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk dalam kelompok
kejahatan jenis concursus idealis, artinya memiliki basis dasar dari kejahatan tertentu seperti
penggelapan, penipuan, pemalsuan, pencurian dan sebagainya.12

Kejahatan perpajakan ini dapat disebut pula kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes),
atau lebih familiar disebut pula sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime), yang mana
kejahatan/pidana perpajakan ini agak sulit dideteksi karena dilakukan oleh orang-orang yang
sangat piawai (skill person). Kadang kala kejahatan ini dilakukan oleh  orang-orang diluar
institusi perpajakan itu sendiri, atau juga dapat dilakukan bersama-sama (berkolusi) dengan
orang-orang yang terkait dengan institusi 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.13

Perbuatan-perbuatan yang diklarifikasikan sebagai kejahatan dalam hukum pajak ialah :

a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan Nomor Pokok Pajak

(NPWP) atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu.

b. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat

pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan

setelah diisi sebagaimana mestinya dan ditandatangani.

c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak

benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dari itu.

d. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau

dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak.

e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan/atau tidak mau meminjamkan pembukuan,

catatan dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah

pajak yang terutang sebenarnya.

12Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 272
13Ibid.,hlm. 272



f. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang

atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak, seperti, ketentuan pasal 21, 22, 23

dan 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Apabila diperhatikan dengan seksama,ketentuan yang terdapat didalam Undang- undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

ternyata terdapat tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana dalam dua undang-undang

tersebut misalnya :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dalam surat

pemberitahuan tahunan ( SPT ) dalam dijatuhi sanksi pidana menurut pasal 28 d atau

pasal 39 angka 1 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan dan pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

2. Melanggar rahasia jabatan diancam dengan pidana menurut pasal 41 ayat 1 atau pasal 41

angka 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan pasal 322 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana.

3. Perpajakan yang dilakukan dalam bidang perpajakan diancam pidana berdasarkan pasal

39 angka 1 huruf f Undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan pasal 372 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.

Dalam skripsi ini teori pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan

dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah

pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pandangan diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh Moelyatno, yang
membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het
verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den person).



Sejalan dengan itu, beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan
“pertanggungjawaban pidana” (criminal responsibility atau criminal liability.)14

Karena hal tersebut dipisahkan, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi

pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan

pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang

dikemukakan  oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah :

“een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een

toerekeningsvatbaar persoon”.

Jadi unsur-unsur starfbaar feit adalah :
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 stand).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).15

1. Unsur objektif ialah :
a. Perbuatan orang.
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal

281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
2. Unsur subjektif dari strafbaar feit :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-
keadaan saat  perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya
pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipiil, karena apabila orang
menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak
ada kekacauan pengertian (begrijpen verwarring). Jadi, dalam mempergunakan istilah “tindak
pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan
monistis atau dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak
pidana sudah dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum
mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang
harus ada pada orang yang berbuat.16

14 Sudarto,Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.40.
15Ibid.,hlm.41
16Ibid.,hlm.41



Berdasarkan hal ini, maka terdapat  kemungkinan tindak pidana dalam bidang perpajakan

ini dapat diterapkan ketentuan yang dimuat dalam Perundang-Undangan Pajak dan ketentuan

yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan adegium lex specialis

derrogate lex generalis maka sanksi dalam undang-undang pajaklah yang harus diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas penulis mengangkat judul

skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana Korporasi yang melakukan tindak

pidana Perpajakan (Studi Putusan No : 1570/Pid.B/2015/PN.Sby).”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi

ini adalah:

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

Perpajakan dalam putusan No : 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

Perpajakan dalam Putusan No : 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan ke arah keilmuan kepada pembaca, baik

bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya ilmu hukum



pidana yaitu tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak

pidana perpajakan.

b. Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan dalam hal

pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat membuka pemikiran atau pengetahuan bagi pembaca, mayarakat, dan

aparat penegak hukum sebagai masukan khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara

dalam memahami tindak pidana perpajakan.

b. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat mengisi kekosongan bahan bacaan dalam ilmu

hukum khususnya ilmu hukum pidana di bidang perpajakan bagi masyarakat maupun

lingkungan akademisi.

3. Bagi penulis

a. Untuk penulis diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum, khususnya hukum

pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana

perpajakan.

b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas HKBP Nommensen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Banyak istilah hukum yang dipakai di Indonesia menggunakan Bahasa Belanda, itu

sebabnya KUHP merupakan hasil terjemahan dari Wetboek van Straffecht voor Indonesie yang

merupakan semacam kutipan dari Wvs Belanda, termasuk juga istilah tindak pidana. Istilah

tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”, didalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang

dimaksud strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

berasal dari Bahasa Latin yaitu delictum. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana ”17

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi straffbaar feit melahirkan
beberapa rumusan atau terjemahan mengenai straffbaar feit itu  sendiri, yaitu :

a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum;
b. Peristiwa Pidana;
c. Perbuatan Pidana; dan
d. Tindak Pidana.

Istilah pidana juga berasal dari Bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa, aku
sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut Straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya
segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum

17Teguh Prasetyo,Hukum Pidana edisi revisi,Rajagrafindo Persada,Jakarta,2011, hlm.47



Pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda Strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai
perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang
melanggarnya.18

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma, disebut juga dengan istilah peristiwa pidana
yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang
bertentangan dengan hukum pidana.19

Namun menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak
menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami
maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian,
bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud
yang sama.20

Simons, mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan
pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang
yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel, mengatakan bahwa strafbaar feit itu
ada adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum,
patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam
pengertian tindak pidana. “Berhubungan dengan Kesalahan” ataupun “Dilakukan dengan
Kesalahan” merupakan frasa yang memberi petanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan
merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu,
Schaffmeister menyatakan bahwa, perbuatan pidana adalah  perbuatan manusia yang termasuk
dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dalam hal ini,
sekalipun tidak menggunakan istilah “kesalahan”, namun “dapat dicela” umumnya telah
dipahami sebagai makna kesalahan.21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1)

dari sudut teoritisi; dan  (2) dari sudut undang-undang.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi;

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan

yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh beberapa teoritisi,

yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

18Hilman Hadikusuma,2004,Bahasa Hukum Indonesia,Alumni,Bandung,hlm.114
19Ibid.,hlm.115
20Isnu Gunadi & Jonaedi Efendi,Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,Kencana,Jakarta,2014,hlm.37
21Chairul Huda,Dari Tiada Pidana Tanpa Kealahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana

Tanpa Kesalahan,Kencana,Jakarta,2006, hlm.27



- Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah :
a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (bagi aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

- Menurut R Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindak penghukuman.

- Menurut bunyi batasan yang diberikan oleh Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :
a. Kelakuan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Dalam peraturan perundang-undangan.

- Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur
tindak pidana adalah :
a. Perbuatan (yang dapat dihukum);
a. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
b. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum);
c. Di pertanggungjawabkan.

- Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika
dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
a. Kelakuan (orang yang);
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c. Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada

persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur

yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang.

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

tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur sifat melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;



9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum

termasuk unsur subjektif, sedangkan lainnya termasuk unsur objektif. Unsur melawan hukum

adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil perbuatan pada

pencurian (pasal 362KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau

kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

B. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABANPIDANAdanTEORI-

TEORIPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga teorekenbaardheid atau
criminal reponsibility, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa
tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur  yang telah ditentukan
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan melawan
hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka
seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.22

Pada dasarnya, adanya tindak pidana adalah asas legalitas “nullum delictum sine previa
lege poenali” sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Tindak pidana
hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana,
kemudian apakah orang yang melakukan  perbuatan itu juga dijatuhi pidana. Hal itu bergantung
pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
Sebagai dasar, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku
dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaan itu pelaku
dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam
pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya sekedar unsur mental dalam tindak pidana.23

2. Teori –Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi

22Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti,Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan
Korporasi,Sofmedia,Medan,2010,hlm.34

23Ibid.,hlm.35



a. Teori  Direct Corporate Criminal Liability

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris dan

Amerika, dikenal teori direct corporate criminal liability atau pertanggungjawaban pidana

korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara

langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk

dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu,

pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi yang
menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan
dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga
berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind”
atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan
korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan
bisnis korporasi, mens rea pada indivdu itu  merupakan mens rea korporasi.24

b. Teori  Strict Liability
Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya

kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict liability ini merupakan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Dengan substansi yang sama,
konsep strict liability ini dirumuskan sebagai the nature of strict liability offences is that they are
crimes which do not require any mens rea with regard to ad least one element of their “actus
reus” (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang
didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu
perbuatan ).25

Perbuatan lain mengenai strict liability dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut :
“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan

yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang
dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir
kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan strict liability”.26

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang tanpa kesalahan, sering
dipersoalkan apakah strict liability sama dengan absolute liability. Berkaitan dengan hal tersebut,
ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa strict liability
merupakan absolute liability. Pendapat ini muncul karena dalam perkara strict liability seseorang
yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana yang dirumuskan dalam

24Mahrus Ali, op.cithlm.3
25Ibid.,hlm.112
26Ibid.,hlm.113



undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai
kesalahan (mens rea)atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan bahwa strict liability
berbeda dengan absolute liability, karena pada absolute liability meskipun terdapat orang yang
telah melakukan perbuatan terlarang sebagaimana  dirumuskan dalam undang-undang, orang
tersebut belum tentu dipidana.27

c. Teori Vicarious Liability
Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan

sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan
oleh orang lain . Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah suatu konsep
pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang  dilakukan orang lain, seperti tindakan yang
dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (the legal responsibility of one
peron for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of
employment).28

d. Teori Aggregasi
Dalam berbagai kasus, seringkali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil

dari usaha-usaha kolektif beberapa atau banyak agen. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat
individu khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya,
muncul teori tanggung jawab pidana korporasi untuk merespons persoalan itu, yaitu dengan
adanya teori aggregasi. Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat
bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan
kepada satu orang individu, melainkan beberapa individu. Teori aggregasi membolehkan
kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana
dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seeorang
digabungkan dengan kesalahan orang lainnya, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian
yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan,
ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu mens rea, maka teori aggregasi
terpenuhi disini.29

Jadi, ajaran ini memungkinkan aggregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang,

untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban

pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara

relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

e. Corporate Culture Model

27Ibid.,hlm.114-115
28Ibid.,hlm.117-118
29Ibid.,hlm.125



Corporate culture model didefenisikan sebagai : “an attitude, policy, rule, coure of
conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body
corporate in which the relevant activities take place”.

Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan
kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatann
melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang
memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak
pidana tersebut.

Dengan kata lain, menurut corporate culture model, tidak perlu ditemukan orang yang
bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat
dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut
menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus
bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang
yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.30

f. Teori Reactive Corporate Fault
Fisse dan john braithwaiten mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal

dengan teori reactive corporate fault dimana menurut teori ini pemutusan dari karakter
individualistikrestraktif dan karakter derivative dari teori-teori dimana model kesalahan dibuat
menjadi “responsive non prosecution manager” yang timbul dari maksud perusahaan yang
bersangkutan.31

Di bawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri

bertanggung jawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal, setelah sebuah

pelanggaran (termasuk pula tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab

tersebut.

Apabila actus reus dari tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi
maka pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban dari korporasi yang bersangkutan. Bentuk
pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi tersebut misalnya :

a. Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab
dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut;

b. Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;
c. Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang

terpirinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam
menyelesaikan masalah tersebut.32

Dengan demikian dapat dilihat bahwa menurut teori ini , apabila perusahaan atau suatu

korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut,

30Ibid., hlm.131
31Kristian, Hukum Pidana Korporasi, .Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.72
32Ibid., hlm.72



maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan tehadap korporasi yang bersangkutan.

Apabila dinilai sebaliknya, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara pidana.

C. PengertianpajakdanTindakPidanaPajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.33

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari Negara ialah prestasi

khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari Negara, seperti hak

untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan

tentara kepada barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak, tetapi diperolehnya tidak secara

individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya, orang yang

tidak membayar pajak pun dapat mengenyam kenikmatannya.

Menurut Hamid S Attamimi, mengatakan bahwa negara hukum (Rechstaat) secara
sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dalam kekuasaan
hukum.34

Menurut Rochmat Soemitro “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.35

Sedangkan menurut Smeets, dalam buku De Economische Betekenis der Belastingen
mengatakan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang
terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.36

33R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, revika Aditama, Bandung, 2003,  hlm.2
34H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2006, hal.19
35Ibid., hlm.5
36R.Santoso Brotodiharjo, Op.cit., hlm.4



Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat dikatakan adanya
beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi-kembali yang dapat ditunjukkan secara

langsung.
c. Pemungutannya dapat dilakukan  baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
d. Hasil pajak digunakan  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan
maka sisanya digunakan untuk public investment.

e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam
kas Negara  (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi
mengatur.37

Karakteristik diatas dimaksud sebagai pembeda terhadap pungutan selain pajak. Ada  3 (tiga)
sistem dalam pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

1. Self assessment
Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib menentukan sendiri

jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakkan.
Ciri-ciri sistem self assessment ini adalah :

a. Adanya kepatian hukum;
b. Sederhana perhitungannya;
c. Mudah pelaksanaannya;
d. Lebih adil dan merata;
e. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.38

Tata cara sistem ini dapat berhasil dengan baik, jika masyarakat sendiri     mempunyai
pengetahuan dan displin pajak yang tinggi.

2. Official assessment
Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang dimana aparatur perpajakan

menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Sistem ini akan berhasil
dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi
kebutuhan.

3. Withholding system
Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang perhitungan besarnya pajak

yang terutang oleh seseorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.39

2. Pengertian Tindak Pidana Pajak

DalamUndang-UndangPerpajakantidakdijelaskanapa yang

dimaksuddengantindakpidanapajak, namundemikiandalamkepustakaan hukum

37Sri Pudyatmoko,Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.4-5
38Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.9
39Ibid., hlm.10



dapatdisebutkanbahwa yang dimaksuddengantindakpidana (delict) adalahsuatuperbuatan yang

pelakunyadapatdikenakanhukumanpidana. Apabilaketentuan yang

dilanggarberkaitandenganUndang-UndangPerpajakan,

disebutdengantindakpidanapajakdanpelakunyadapatdikenakanhukumanpidana.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana pajak adalah perbuatan yang dapat

dikenakan hukuman karena telah melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang

menimbulkan kerugian bagi Negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Undang-undang perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 2

(dua) jenis yaitu pidana pelanggaran dan pidana kejahatan :

a) Pidana Pelanggaran

Pelanggaran dalam ajaran hukum pidana sering dipadankan dengan kejahatan yang

ringan, dalam hal ini terlihat ada kesamaan dengan pelanggaran dibidang perpajakan. Ancaman

pidana yang dikenakan yakni, pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda

sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang. Bahkan dapat juga dikenakan sanksi administrasi saja

apabila pelanggaran yang dilakukan hanya menyangkut tindakan administrasi saja ( penjelasan

pasal 38 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ).

b) Pidana Kejahatan

Seperti yang tercantum dalam bunyi pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum

Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas perubahan keempat menjadi undang-

undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 menegaskan bahwa :

1) Barang siapa dengan sengaja :
a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau
b. Tidak menyampaikan SPT; dan atau



c. Menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan
d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan

seolah-olah benar; dan
e. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen

lainnya; dan
f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3
(tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali dari pajak terhutang.

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang

melakukannya lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Perbedaan antara pelaku pelanggaran dengan kejahatan disini adalah ada atau tidaknya niat

untuk melakukan suatu pelanggaran. Apabila secara nyata mempunyai niat untuk tidak

memenuhi kewajiban perpajakan maka termasuk kejahatan, dan apabila dilakukan berkali-kali

maka pelaku dapat dikatakan resedivis.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak seperti yang diatur dalam pasal 38 dan pasal
39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas
perubahan keempat menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun
2009, ternyata mempunyai jangkauan disamping untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak
pidana (residive) dibidang perpajakan, juga merupakan upaya pencegahan (preventy) bagi wajib
pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, demi menumbuhkan rasa disiplin
dan kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban Negara.40

D. PengertianKorporasidan Organ Korporasi Serta KorporasiSebagaiPelaku Yang

Bertanggungjawab

1. Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari

bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan

40http://repository.usu.ac.id./Pengenaan Sanksi Perpajakan kepada Wajib Pajak/pdf,dikses pada tanggal
6/6/2016, pukul 20.30 Wib



badan hukum (rechtspersoon), dan badan hukum sendiri merupakan terminology yang erat

kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Pengertiankorporasilebihluasdaripengertianbadan hukum dalamkonsep hukum

perdata.Ataudapatdikatakanbahwasetiapbadan hukum merupakankorporasi,

tetapitidaksetiapkorporasimerupakanbadanhukum, karenaadakorporasi-korporasi yang

bukanbadanhukum, yaitukumpulan yang terorganisasidari orang danataukekayaan yang

bukanmerupakanbadanhukum, misalnyaperseroan Firma yang status

badanhukumnyamasihdiperdebatkanolehparaahlihukum.

Pengertiankorporasiitusendiriberagamsesuaidenganperaturanperundang-undangandiluar
KUHP, yang telahmerumuskanpengertiankorporasi.Misalnya :

DalamRancangan KUHP tahun 1987/1988, korporasidalambuku I Pasal 120
diberipengertiansebagaiberikut: “korporasiadalahkumpulanterorganisasidari orang
ataukekayaanbaikmerupakanbadan hokum ataupunbukan”.41

Dalam RUU 2004 memberikanpengertiankorporasisebagaimanadimaksuddalampasal 166
sebagaiberikut : “korporasiadalahkumpulanterorganisasidari orang dan/ataukekayaan,
baikmerupakanbadan hukum maupunbukanbadanhukum”42

DalamUndang-UndangNomor  5Tahun 1997 tentangPsikotropika,
misalnyamenentukanbahwa : “korporasiadalahkumpulanterorganisasidari orang
dan/ataukekayaan, baikmerupakanbadan hukum maupunbukan”.43

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsimemberikanpengertianmengenaiapa yang
dimaksuddengankorporasisebagaiberikut : “korporasiadalahkumpulan orang dan/ataukekayaan
yang terorganisasibaikmerupakanbadan hukum maupunbukanbadanhukum”.44

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
tentangTindakPidanaPencucianUangmemberikandefenisi yang samamengenaiapa yang
dimaksudkandengankorporasi, yaitu : “korporasiadalahkumpulan orang dan/ataukekayaan yang
terorganisasibaikmerupakanbadan hokum maupunbukanbadanhukum”.45

41Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidna Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 45
42Ibid., hlm. 45
43Ibid., hlm. 46
44Ibid., hlm. 46
45Ibid., hlm. 46



Menurut subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi
adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa
menyatakan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau
perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum
diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai seorang pengemban (atau pemilik)
hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan
hukum itu adalah PT (Persoroan Terbatas), N.V. (namloze vennootschap) dan yayasan
(stichting), bahkan Negara juga merupakan badan hukum.46

Peran korporasi yang semakin meningkat dalam lalu lintas transaksi keuangan dan
perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan
dalam functional daderschap, membuat korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.47

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai
dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 pasal 182 yang menyatakan
“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum”.48

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap

sebagai subjek. Badan hukum dapat menjadi subjek hukum dalam hal-hal yang menyangkut :

1. Sumber Keuangan Negara (perpajakan, bea impor dan ekpor,dsb);

2. Pengaturan Perekonomian (pengendalian harga, penggunaan pengaturan peruahaan,

dsb);

3. Pengaturan Keamanan (subversi, keadaan bahaya, dsb).

Hukuman denda biasanya dikenakan pada korporasi yang melakukan tindak pidana, Akan tetapi
hukuman denda ini tidak efektif karena :

1. Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos
pengeluaran biasa yang merupakan cost of business dari korporasi tersebut;

2. Jika denda ini dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan
dirinya untuk dipailitkan.49

Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai wadah
dalam berusaha atau berbisnis adalah perseroan terbatas. Mereka (para pelaku bisnis) pada
umumnya menggunakan perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan

46Muladi &Dwidja Priyatno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi
Revisi,Kencana,Jakarta,2012,hlm.25-26

47Widyo Pramono,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta,Alumni,Bandung,2012,hlm.145
48Muladi & Dwidja Priyatno,Op.cit., hlm.32
49Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif

Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.95



bisnisnya. Hal ini karena selain bentuk pengaturannya cukup memadai, juga karena legal entity
perseroan terbatas merupakan bentuk entity paling aman karena merupakan suatu badan hukum
yang diakui eksistensinya dan diberikan pengaturan dan perlindungan secara lengkap oleh
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas, terdapat 3 organ, yakni
Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.50

2. Organ-Organ Korporasi
a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan singkatan dari rapat umum pemegang saham. Dalam suatu
RUPS, para pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) pengangkatan
Komisaris dan anggota Direksi perseroan, (b) penetapan gaji Komisaris dan anggota
Direksi perseroan , dan (c) penilaian kinerja mereka. RUPS tahunan harus diadakan pada
waktunya setiap tahun serta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Adapun
RUPS luar biasa harus diadakan secara sah setiap kali diperlukan. Pemegang saham
(shareholder atau stockholder) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah
memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik
dari perusahaan tersebut.51

b) Komisaris
Komisaris di Indonesia telah dikenal keberadaannya sejak lama. Namun, keberadaannya
sekaligus tanggungjawab sebagai organ pengawas dan penyedia sering dipandang sebelah
mata apabila di bangdingkan dengan direksi dan rapat umum pemegang saham. KUHD
(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pun, sebagai aturan pertama MV (sekarang
Perseroan Terbatas), tidak menyatakan secara dan imperatif keberadaan komisaris.
Meskipun begitu, komisaris tetap ada dalam praktiknya bersama segala stigma negatif
yang melekat, misalnya tukang stempel bagi direksi, sebagai pajangan belaka, dan
tanggung jawab yang dianggap remeh. Stigma semacam itu tetap berlanjut dengan
diberlakukannya undang-undang. Yang mengatur mengenai  perseroan terbatas (Undang-
undang Nomor 40 tahun 2007) dan Undang-undang tentang pasar modal (Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1995). Hanya saja dalam UU PT memuat pengaturan yang lebih
rinci mengenai Komisaris.52

c) Direksi
Direksi (Board of Director = BOD) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan (fiduciary duty), pun mewakili perseroan, baik di dalam
maupun diluar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (intravises).53

Apabila direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku
secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Berdasarkan pasal 97 ayat (3) UU PT,
anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud,
apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

50Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Pereroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm.96
51Ibid., hlm.150
52Ibid., hlm.139
53Ibid., hlm.96



2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
sesuai maksud dan tujuan perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.54

Sesuai UUPT , Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama
jabatannya menurut UUPT, yaitu :

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah Rapat
Direksi;

2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.55

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya

disimpan ditempat kedudukan perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi

dapat memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar

khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

3. KorporasiSebagaiPelakudanKorporasi Yang Bertanggungjawab

Sistempertanggungjawabinimerupakanpermulaanadanyatanggungjawab yang
langsungdarikorporasi.Dalam system
inidibukakemungkinanmenuntutkorporasidanmemintapertanggungjawabannyamenurut hokum
pidana. Hal-hal yang dapatdipakaisebagaidasarpembenarataudasar alasan
bahwakorporasisebagaipelakudansekaligus yang bertanggungjawabadalah :Pertama,
karenadalamberbagaitindakpidanaekonomidankeuntungan yang diperolehkorporasiataukerugian
yang
dideritamasyarakatdapatsedemikianbesarsehinggatidakakanmungkinseimbangbilamanapidanaha
nyadijatuhkanpadapengurussaja. Kedua, denganhanyamemidanapengurussaja,
tidakataubelumadajaminanbahwakorporasitidakakanmengulangitindakpidanalagi.
Denganmemidanakorporasidenganjenisdan berat sesuaidengansifatkorporasiitu,
diharapkankorporasidapatmenantiperaturan yang bersangkutan56

54http://www.Hukum perseroan terbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komiaris-
dalam-perseroan-terbatas, diakses pada  tanggal  07/06/2016,  pukul  09.23 Wib

55http://www. hukum perseroan terbatas.com/2014/01/15/kewenangan-tugas-dan-tanggung jawab-direki-
dalam-pereroan-terbatas/, diakses pada tanggal  07/06/2016,  pukul 12.03 Wib
56H.Setiyono, Op. Cit.,hlm. 12



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk

membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam

penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

Perpajakan dalam putusan PN Surabaya berdasarkan Studi Putusan No :

1570/Pid.B/2015/PN.Sby ’’

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian

yuridis normatif yaitu metode penulisan yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara

menelaah teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum, serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan

prosedur pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan.



Pada jenis penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang  tertulis dalam

peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yangdikonsepsikan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.57

Bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder.58

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang  mempunyai

kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan
Tindak Pidana Perpajakan” serta  peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait yang
terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang diluar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Perpajakan akan

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 39 A huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

3. Putusan Nomor : 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer, dimana penulis menggunakan buku sebagai bahan hukum sekunder yang berupa
buku literatur hasil karya para sarjana. Yaitu  karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat
para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi kasus
Nomor : 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.)

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun  penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang
biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah  yang diteliti.59

57http:/www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html,diakses pada tanggal
23/05/2016,  pukul 15.35 Wib

58http://rulhome.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian empiris/diakses
pada tanggal  23/06/2016,  pukul 15.40 Wib



D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode         analisis

deskriptif, yaitu penetian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan

angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori

yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan serta dengan menganalisis

Putusan Nomor : 1570/Pid.B/2015/ PN.Sby. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan

berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat

sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

59Abdulkadir Muhammad,2004,Hukum dan Penelitian Hukum,Cet.1,Citra Aditya Bakti,Bandung.hal.5


