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`BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.l  Latar belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1
 Tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa 

indonesia,memakmurkan, dan mencerdaskan seluruh bangsa indonesia. Selain itu 

negara Indonesia tentunya ingin agar masyarakatnya hidup aman, tentram, 

sejahtera dan damai dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Untuk 

mencapai tujuan tersebut tentunya negara harus menegakan keadilan, kebenaran, 

ketertiban dan kepastian hukum untuk setiap warga negaranya.  

Negara dalam rangka mencapai tujuannya tentunya membutuhkan 

partisipasi masyarakat agar apa yang ingin dicapai tertuju dan terlaksana. Salah 

satu tujuan Negara Indonesia adalah memakmurkan seluruh bangsa Indonesia. 

Dalam rangka untuk memakmurkan seluruh bangsa Indonesia negara dituntut 

untuk mengelola segara sumber daya alam yang dimiliki untuk kemakmuran 

bangsa Indonesia. Selain daripada sumber daya alam tersebut negara juga 

diperkenankan untuk memungut iuran daripada masyarakatnya. Banyak iuran 

yang ditarik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pajak merupakan 

salah satu iuran yang dipungut oleh negara dari masyarakat untuk membiayai 

pembangunan di negara ini. 

pajak merupakan jenis pungutan atau pembayaran yang tidak sama atau 

berlainan/ berbeda dengan pungutan lain seperti restribusi dan sumbangan-

sumbangan lain. Pajak pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang dan 

dilaksanakan oleh negara.
2
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3
 

Jadi berdasarkan pengertian diatasdapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

adalah pungutan wajib oleh negara kepada warga negaranya serta imbalannya 

tidak dirasakan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dan 

kemakmuran rakyat, serta pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang. Hal 

ini senada dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945  pada 

pasal 23A yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang,
4
 

Peruntukan pajak memang dipergunakan untuk keperluan negara dan 

kemakmuran rakyat. Hasil yang diterima oleh pembayar pajak tidak dapat 

dirasakan secara langsung. Hal ini karena hasil dari pajak ini di pergunakan untuk 

membangun negara ini seperti membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan 

raya, jalan bebas hambatan, bandara, terminal, dan sebagainya. Maka dari itu 

dapat dikatakan pembayar pajak turut serta membangun negara ini dan 

menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut dan diperkenankan menggunakannya juga 

bersama dengan seluruh rakyat indonesia. 

Sejarah perpajakan tidak bisa dilepaskan dengan sejarah suatu negara. Hal 

ini dikarenakan sejak adanya suatu negara tentunya sudah ada pungutan yang 

diberikan oleh rakyat kepada penguasa negara. Pungutan dari pada apa yang 

diberikan diperuntukan untuk keperluan negara tersebut. Dengan bertambah 

luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya 

yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya 

bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak 

oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.
5
 

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum di Indonesia dan merupakan 

hukum publik. Hukum pajak di indonesia diatur dengan Undang-Undang. 
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Undang-Undang tentang perpajakan di Indonesia sepanjang ini telah beberapa kali 

mengalami revisi atau perubahan, Undang-Undang tentang pajak yang terbaru 

adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan perubahan 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan perubahan Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan ini merupakan Hukum Pajak Formil, yang 

mengatur proses atau prosedur perpajakan. Sedangkan hukum pajak materiil, 

diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor  36 tahun 

2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan, Undang-UndangNomor 42 tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah : 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

atas Undang-undang Nomor 21 tahun tahun 1997  tenatang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

Undang-Undang mengenai perpajakan telah mengalami beberapa kali revisi 

yang tentunya disebabkan oleh berbagai hal. Negara sebagai penyelenggara 

negara tentunya tidak ingin pemasukan dana untuk kesejahteraan rakyatnya 

terganggu maka dari itu negara sangat tidak mentolerir adanya kejahatan atau 

permufakatan jahat yang dapat mengganggu pemasukan pendapatan negara baik 

itu dari sektor pajak ataupun bukan pajak. 

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang 

melanggar larangan tersebut”.
6
Perbuatan Pidana dikenal dalam masyarakat 

dengan sebutan tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang yang telah melanggar 

kaidah-kaidah hukum yang tertulis dan berlaku dimasyarakat. Maka ada kesamaan 

antara perbuatan pidana dengan kejahatan, yakni pada melakukan apa yang 

dilarang oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kejahatan yang dilakukan oleh 
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sekelompok orang sering disebut sebagai permufakatan jahat untuk mencapai 

tujuan tertentu dari kelompok tersebut. Kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi 

dimana saja, kapan saja dan melanggar apa saja. setiap peraturan yang 

menyangkut mengenai publik diatur pula hukum pidananya. Hal ini berlaku juga 

untuk Undang-Undang Perpajakan. 

Kejahatan dibidang perpajakan tentunya akan mempengaruhi pendapatan 

negara di sektor perpajakan. Hal ini dapat berdampak kepada pendapatan negara 

yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kejahatan di bidang perpajakan  

dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang 

memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
7
 Tentunya dalam setiap 

kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak melainkan dua pihak, karena 

tidak mungkin dalam suatu kejahatan tidak ada pelaku dan tidak ada korban. 

Tindak pidana perpajakan masuk dalam klasifikasi tindak pidana khusus, 

sehingga penangannya dilakukan secara khusus. Korban kejahatan di bidang 

perpajakan tidak selalu tertuju pada negara, melainkan wajib pajak dapat pula 

menjadi korban.
8
Sehingga dapat dikatakan banyak pihak yang dapat menjadi 

korban daripada tindak pidana dibidang perpajakan. Ketika korban dari kejahatan 

tertuju pada negara berarti pihak yang melakukan kejahatan itu adalah pegawai 

pajak atau wajib pajak. Jika korban tertuju kepada wajib pajak berarti pihak yang 

melakukannya adalah pegawai pajak atau pejabat pajak.
9
 

Dalam kasus tindak pidana perpajakan, biasanya pelaku berasal dari kedua 

belah pihak yakni berasal dari negara dan berasal dari warga negara. Hal ini dapat 

dikatakan karena yang memungut pajak yakni pegawai Direktorat Jendral Pajak 

selaku wakil dari negara untuk memungut pajak sedangkan warga negara adalah 

pihak yang membayarkan pajaknya kepada negara melalui pegawai Direktorat 

Jendral Pajak. Maka dari itu kedua belah pihak bisa menjadi korban dan menjadi 

pelaku dalam tindak pidana perpajakan. 
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Salah satu tindak pidana dibidang perpajakan adalah tindak pidana 

mengubah data-data perusahaan yang menjadi dasar untuk pembayaran pajak 

perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak 

dengan pegawai pajak. Salah satu celahnya adalah sistem pajak indonesia yang 

menganut sistem self assessment yakni sistem yang memberikan kepercayaan 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan kewajiban dan hak perpajakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.
10

 Dalam sistem self assessment ini wajib pajak diberi 

kepercayaan oleh negara untuk menghitung pajak yang harus ia bayarkan. Dalam 

fase tersebut biasanya ada permainan antara wajib pajak dengan pegawai pajak 

dalam penghitungan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 

Pegawai pajak merupakan aparatur negara dan abdi negara yang bertugas 

dibidang perpajakan. Secara profesional pegawai pajak seyogianya menghasilkan 

pekerjaan yang terbaik untuk kepentingan negara. Konsekuensi dari itu, pegawai 

pajak wajib memberikan pelayanan yang berhubungan dengan wajib pajak dan 

menghormati hak-hak wajib pajak sebagai penjelmaan dari “Sistem self 

assessment”yang dianut dalam hukum pajak.
11

 Biasanya kejahatan yang 

dilakukan oleh pegawai pajak dalam hal penggelapan pajak dengan sistem pajak 

yang Self assessment adalah menghitung dan menetapkan pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak. Kejahatan itu dapat berupa berkurangnya pajak yang 

dibayar atau terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
12

 

Penggelapan pajak yang dilakukan antara wajib pajak dan pegawai pajak 

dilakukan untuk keuntungan pribadi antara wajib pajak dan pegawai pajak. dilain 

pihak negara di rugikan karena pendapatan pajak tidak masuk sesuai dengan 

aturan dan penghitungan yang sebenarnya. Dengan negara dirugikan berarti ada 

sejumlah dana yang dikorupsi kedua belah pihak untuk kepentingan pribadi. 
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Korupsi dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepetingan 

publik/masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
13

 

Sejarah korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. 

Belanda sebagai penjajah telah merasakan efek langsung daripada korupsi yakni, 

kongsi dagang belanda VOC menjadi bangkrut dikarenakan salah satunya para 

pegawainya korup untuk kepentingan pribadi. Korupsi di Indonesia biasanya 

dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kekuasaan baik di tingkat 

legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Barangkali Indonesia perlu belajar dari 

negara lain yang mampu mengubah reputasi sebagai negara korup. Cina selama 

satu dasa warsa terakhir melancarkan perang besar terhadap korupsi.
14

 

Banyak badan-badan ataupun komisi yang dibuat pemerintah Indonesia 

untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia yakni Operasi Tertib 

(Opstib) pada tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1982, 

dan sekarang pemerintah tepatnya pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 membentuk suatu badan yang Independen dalam 

memberantas korupsi yakni Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki 

multi kewenangan antara lain kewenangan penyidikan dan penuntutan yang 

dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara korupsi yang melibatkan 

aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan orang lain yang ada 

kaitannya dengan perkara korupsi tersebut.
15

 

Korupsi dalam tindak pidana perpajakan biasanya dilakukan oleh wajib 

pajak dengan cara menyuap pegawai pajak untuk mengurangi/ mengolah data 

seolah-olah pajak yang dibayarkan telah dibayarkan sesuai dengan hitungannya. 

Biasanya keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan baik korupsi maupun 

tindak pidana penggelapan pajak akan di samarkan sedemikian rupa agar tidak 

diketahui asal usulnya.  
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Dalam setiap penyelesaian tindak pidana tentu saja ada instansi-instansi 

terkait yang bekerja seperti ditingkat penyidikan ada penyidik kepolisian, 

penyidik pegawai negeri sipil, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan di tingkat penuntutan ada instansi 

kejaksaan dan ditingkat pengadilan ada hakim. Setiap instansi memiliki yurisdiksi 

yang berbeda satu sama lain dan saling memberikan informasi satu sama lain 

mengenai apa yang sedang dikerjakan. 

Salah satu kasus perpajakan, dan Korupsi yang terjadi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana seorang diduga pegawai negeri di 

Direktorat Jendral Pajak yang bernama DHANA WIDYATMIKA menerima 

gartifikasi dari HERLY ISDIHARSONO selaku Pegawai Direktorat Jendral Pajak 

yang melakukan investigasi pajak secara keseluruhan pada PT. Mutiara Virgo 

yang seharusnya membayar pajak kurang lebih Rp. 128.671.751.838 dan oleh 

HERLY ISDIHARSONO dan PT. Mutiara Virgo sepakat mengatur pajak yang 

harus dibayar menjadi Rp. 30.000.000.000,- sudah termasuk dengan kompensasi 

untuk pegawai Direktorat Jendral pajak dan pengurangan pajak yang harus 

dibayarkan PT. Mutiara Virgo. Berdasarkan kesepakatan HERLY 

ISDIHARSONO dan PT. Mutiara Virgo tersebut, DHANA WIDYATMIKA  

menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 

750.000.000,- Oleh karena itu DHANA WIDYATMIKA menjadi terdakwa dalam 

kasus pidana korupsi yang terdaftar dalam putusan No. 1540 K/Pid.Sus/2013atas 

perbuatannya tersebut Terdakwa dalam tingkat kasasi dinyatakan terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

bersama sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (1) dan Pasaln 2 ayat (1) Jo. 

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan 

pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi 

permasalahan tentang pengenaan pasal tindak pidana korupsi terhadap tindak 
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pidana perpajakan, dengan judul : “ Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana 

Korupsi  Dalam Perkara Perpajakan(Studi Putusan Mahkamah Agung No : 

1540 K/ Pid.Sus/2013)” 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana perpajakan dan 

korupsi? 

b. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara 

perpajakan? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Sesuai dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penulisan dibatasi 

pada penegakan hukum tindak pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi serta 

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana perpajakan yang 

dilakukan oleh pegawai Direktorat Jendral Pajak. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

a. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Nasional “Veteran” Jakarta. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka 

penulis skripsi ini juga bertujuan untuk : 

1) Memberikan gambaran dalam kasus penggelapan pajak yang 

dilakukan oleh pegawai pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak 

pada kasus ini lebih menjurus kepada tindak pidana korupsi daripada 

tindak pidana pajak. 
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2) Memberikan gambaran dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana 

korupsi dalam perkara penggelapan pajak. 

 

b. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu  Hukum supaya meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang tindak pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi 

berdasarkan Putusan Mahkamah agung dan memberikan pemikiran dari 

teori-teori yang telah di peroleh. Serta meningkatkan pengetahuan 

mengenai macam-macam tindak pidana pajak dan apa saja yang 

termasuk tindak pidana korupsi 

2) Manfaat Praktisi 

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum (Law 

Enforcement) yang ada di Indonesia yakni Kepolisian, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Advokat, Kejaksaan, Kehakiman dalam 

penyelesaian kasus. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi para peneliti lainnya, khususnya dalam permasalahan yang sama 

sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Penelitian tindak pidana penggelapan pajak yang diangkat oleh 

penulis didasarkan pada kerangka teori sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan pokok penelitian. Teori yang dipilih penulis sekaligus sebagai 

pisau analisis dalam pokok bahasan. Teori adalah seperangkat pernyataan 

(proposisi, definisi, konsep, konstruk), yang menunjukan (menetapkan, 

menegaskan) hubungan kausal positif antara variabel (gejala, fakta, 

fenomena) yang diteliti.
16
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban 

pidana dan penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam membahas 

dan memecahkan masalah yang diangkat sebagai judul skripsi. Penegak 

hukum khususnya jaksa dan hakim dalam memutuskan suatu perkara 

tentunya mempunyai berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang. 

Hal ini dilakukan guna memenuhi rasa keadilan dan kepuasan untuk 

semua pihak. Maka dari itu dalam menuntut, memeriksa dan memutus 

perkara, baik jaksa dan hakim perlu memperhatikan teori 

pertanggungjawaban pidana  dan penegakan hukum yang digunakan. Hal 

ini dirasa perlu dipergunakan guana memenuhi rasa keadilan dan 

kepuasan untuk semua pihak.  

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Van hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, 

melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban 

secara lengkap, van hamel mengatakan : (Pertanggungjawaban 

adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 

tiga macam kemampuan, yaitu : 1) mampu untuk dapat mengerti 

makna serta akibat sunggung-sungguh dari perbuatan-perbuatan 

sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu 

bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk 

menentukan kehendak berbuat.
17

 

Selain dari van hamel definisi pertanggungjawaban pidana 

dikemukakan oleh simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga 

penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan 

pribadi dianggap patut. Masih menurut simons dasar adanya 

tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan 

perbuatan tadi.
18

 

                                                           
 

17
Eddy O.S Hieraj, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke II, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2012,  h. 121  

 
18

Ibid  h.122 
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Berdasarkan dua definisi yang dikemukakan oleh simons dapat 

diterjemahkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana 

adalah Keadaan psikis atau jiwa seseorang serta Hubungan antar 

keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. 

2) Teori Penegakan Hukum 

Menurut Muladi penegakan hukum pidana pada hakekatnya 

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap : 

a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in sbatracto oleh 

badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut 

tahap kebijakan legislatif. 

b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. 

tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. 

c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara 

konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat 

disebut tahap kebijaksanaan.
19

 

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana menjadi tiga, 

yakni : 

a) Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif  

b) Full Enforcement, yakni ruang lingkup para penegak hukum 

diharapkan menegakan hukum secara maksimal
20

 

 

b. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep berpikir penulis 

dalam melakukan penelitian ini. Kerangka konsep ini berisi mengenai 

definisi-definisi yang digunakan penulis sebagai dasar serta pegangan 

penulis untuk penulisan skripsi. Sumber-sumber definisi yang di gunakan 

berasal dari perundang-undang yang berlaku, Literatur hukum, Jurnal 

                                                           
 

19
 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Cetakan I, Semarang, 1995, h.13 

 
20

Ibid, h.17 
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ilmiah hukum dan buku-buku penunjang yang lain. Definisi-definisi yang 

di gunakan penulis adalah sebagai berikut : 

 

1) Pajak 

Menurut Rochmat Sumitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 

dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama dalam membiayai public investment.
21

 Pajak dapat 

dikatakan pula sebagai iuran wajib daripada masyarakat kepada 

negara untuk membiayai kelengkapan negara dan keuangan negara 

dalam menjalankan tugasnya. 

2) Hukum Pajak 

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

rakyat sebagai pembayar pajak.
22

 Hukum pajak sering juga disebut 

hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, 

yang berasal dari bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau 

keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas 

negara.
23

 

4) Tindak Pidana 

tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang menurut undang 

undang dapat di hukum dan diancam dengan pidana. Pidana lebih 

tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 

dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang 

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 

melanggar larangan hukum pidana.
24

 

5) Kejahatan Pajak 

Kejahatan perpajakan atau lebih dikenal dengan tindak pidana pajak 

adalah kejahatan di bidang perpajakan. Biasanya kejahatan perpajakan 

                                                           
 

21
Erly Suandy, Op.Cit, h. 2 

 
22

Ibid h.16  

 
23

Ibid h.16 

 
24

 Adami Chazawi, Op.Cit., h. 24 
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ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk dalam 

kelompok kejahatan jenis Concursus Idealis, artinya memiliki basis 

dasardari kejahatan tertentu seperti : Penggelapan, Penipuan, 

Pemalsuan dan pencurian dsb. Bila dikaji lebih mendalam, 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 

agak sulit dideteksi karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat 

piawai (Skill person), kadang kala kejahatan ini dilakukan oleh orang-

orang diluar institusi perpajak itu sendiri, atau juga dapat dilakukan 

bersama-sama (berkolusi)
25

 

6) Korupsi  

Dilihat dari sudut terminilogi, istilah korupsi berasal dari kata 

“corruptio” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau 

kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau 

perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini 

mewarnai perbendaharaan kata dalam berbagai negara, termasuk 

bahasa Indonesia, istilah korupsi sering dikaitkan dengan 

ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.
26

 

7) Gratifikasi 

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 

rabat (discount), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam 

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
27

 

 

 

                                                           
 

25
 Rochim , Modus Operandi Tindak Pidana Pajak, Cetakan I,  Solusi Publihing, 2010, h. 

25 

 
26

 ElwiDanil, ,Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya,  PT. Raja 

Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, h.3 

 
27

 Mengenai gratifikasi www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi 

diakses pada tanggal 25 Mei 2016  
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I.6. Metode Penelitian 

 

a. Tipe Penelitian 

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. 

penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai 

maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan, dan memperoleh 

data sekunder dari studi kepustakaan berupa buku-buku untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta 

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah mengenai bagaimana 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan oleh 

penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam mendakwa, memeriksa 

dan memutus perkara tindak pidana penggelapan pajak serta tindak pidana 

korupsi agar memenuhi asas keadilan bagi semua pihak dalam tindak 

pidana tersebut. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 jenis sumber bahan 

hukum yang dipergunakan yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer adalah sumber yang bersifat mengikat yang 

berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, 

seperti: 

a) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 

b) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

c) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, 

hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu. Adapun yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, jurnal hukum, media 

masa, makalah serta bahan hukum tertulis lainnya. 

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan 

Ensiklopedia. 

 

d. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana 

adanya dan memusatkan pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini 

juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat 

menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. 

I.7  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 

Dalam bab I ini penulisan menguraikan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat 

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA   

 PAJAK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
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Pada bab ini memuat pengertian tentang tindakpidana, hukum 

pajak, tindak pidana perpajakan, serta tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat negara. 

 

BAB III  ANALISIS PUTUSAN KASASI TINGKAT 

 MAHKAMAH AGUNG (Putusan Nomor : 1540 

K/Pid.Sus/2013). 

 

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, surat dakwaan, 

keterangan saksi, tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), 

pertimbangan hakim, amar putusan  dan analisa putusan Nomor: 

1540 K/ Pid.Sus/2013). 

 

BAB IV  ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN 

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 

PERKARA PERPAJAKAN.   

Dalam bab ini dianalisis tentang penegakkan hukum dalam perkara 

tindak pidana perpajakan dan korupsi serta membahas mengenai 

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara perpajakan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk 

menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan 

mengenai penerapan tindak pidana korupsi dalam perkara pajak 

dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap 

pelaku dalam putusan mahkamah agung Nomor 1540 K/ 

Pid.Sus/2013 
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