
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia lahir pada tahun 1945 dimulai dengan dibacakannya naskah 

proklamasi oleh Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah proklamasi 

tersebut kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang 

disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 

1945. UUD 1945 merupakan konstitusi bagi negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi, 

UUD 1945 merupakan undang-undang yang tertinggi yang fundamental bagi negara, sebagai 

sesuatu yang mencerminkan kesadaran hukum daripada negaranya.1  

Pada Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan dari berdirinya negara Republik 

Indonesia. Tujuan dari negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan 

UUD 1945 yaitu: 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.” 

 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara 

membutuhkan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan. Sumber dana untuk 

                                                           
1  Padmo Wahjono, 2003, Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 

Ind Hill-Co, hal. 159 
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kegiatan kenegaraan adalah berasal dari pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Bab VIII Hal 

Keuangan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dilakukan amandemen) yang berbunyi 

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”  

Meskipun UUD 1945 antara lain mengatur tentang pajak, aturan sebagai pelaksanaan 

dari bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 (peraturan pelaksanaannya) belum langsung terbit. 

Pajak yang dipungut kepada wajib pajak masih mengadopsi beberapa aturan pajak peninggalan 

kolonial seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Pengenaan pajak terhadap wajib pajak 

ditentukan oleh Jawatan Pajak (official assessment). Pada masa itu pemerintah menerapkan 

sistem official assesment dalam pengenaan pajak kepada masyarakat yaitu sistem pemungutan 

pajak dengan cara penetapan oleh fiskus. Masyarakat sebagai wajib pajak bersifat pasif dan 

utang pajak akan timbul ketika Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Pada masa itu sistem ini 

dirasa pemerintah masih mengakomodir pemungutan pajak di Indonesia.2  Baru pada tahun 

1967 sejak dari saat kemerdekaan, terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, 

Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 (UU Nomor 8 Tahun 1967). UU Nomor 8 

Tahun 1967 ini antara lain melakukan perubahan dalam sistem pemungutan pajak yakni dari 

pengenaan pajak dilakukan oleh Jawatan Pajak, diubah menjadi Wajib Pajak Menghitung 

Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang lain (MPO). Wajib pajak meskipun 

menghitung pajak sendiri dan/atau menghitung pajak orang lain, jenis pajak yang menjadi 

kewajiban wajib pajak masih menggunakan jenis pajak yakni Pajak Pendapatan 1944, Pajak 

Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.3 Baru pada tahun 1983, terbit beberapa undang-

undang di bidang perpajakan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

                                                           
2 Mukhamad Wisnu Nagoro, Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Kedua, 

https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua diunduh tanggal 30 

September 2019 
3  Bagian A Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967  

https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-kedua
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1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP ini kemudian 

beberapa kali mengalami perubahan yakni perubahan tahun 1994 (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1994), perubahan tahun 2000 (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2000), dan terakhir pada tahun 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007). 

UU KUP merupakan undang-undang yang memberikan landasan baru pengaturan di 

bidang pajak sebagaimana yang termuat dalam beberapa bagian dari Penjelasan UU KUP 

yaitu: 

1. Meskipun telah diterbitkan UU Nomor 8 Tahun 1967 dan peraturan pelaksanaannya, 

undang-undang tersebut belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan 

rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

secara mendasar. 

2. Wajib Pajak  tidak dianggap sebagai “obyek”, tetapi merupakan subyek yang harus dibina 

dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai 

pelaksanaan kewajiban kenegaraan. 

3. Undang-undang tersebut memuat ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak 

yaitu: 

a. pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta  

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; 

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di 

bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, 

dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan 

pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 
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Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan 

membayar sendiri pajak yang terhutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini 

pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib 

Pajak. 

Terkait dengan sistem pemungutan pajak dilakukan dengan memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak menghitung pajak sendiri (self assessment), Anshari Ritonga menjelaskan 

bahwa sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment adalah memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat (wajib pajak) untuk menentukan dan menghitung sendiri apakah ada objek 

pajaknya yang harus berkewajiban pajak, mendaftarkan sendiri ke kantor pajak untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan memperhitungkan pajak 

terhutang, serta membayar sendiri pajaknya tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. 

Kemudian atas pemenuhan pembayaran pajaknya, melaporkan sendiri dengan melalui 

pengisian/penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dengan membuat dan menyampaikan 

bukti-bukti pendukung (dokumen) perhitungan pajaknya.4  

Pengertian pajak sendiri tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP yaitu  “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.” 

Sedangkan pengertian wajib pajak tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP yaitu “Wajib 

                                                           
4  A. Anshari Ritonga, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia. Jakarta: Pustaka El Manar, 

hal. 61 
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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.” 

Dengan terbitnya UU KUP ini maka terdapat tiga hal yang mengemuka yaitu pertama,  

pajak berkaitan dengan kewajiban wajib pajak kepada negara, yakni mengatur hubungan 

negara dan wajib pajak. Sehingga, hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik. Kedua, 

pemberlakuan sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang 

terhutang (self assesment) ini menuntut kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak untuk 

menunaikan kewajibannya. Ketiga, substansi pasal-pasal UU KUP yang mengatur hak dan 

kewajiban dari wajib pajak memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan juga bagi 

negara.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pajak merupakan sumber pendapatan negara 

dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam kenyataannya, realisasi penerimaan pajak masih 

belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Tabel 

berikut menunjukkan tren target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak dalam 

periode 10 tahun sebagai berikut: 

Tabel 1    Tren Target Penerimaan Pajak dan Tren Realisasi Penerimaan Pajak  

                 Periode  2009 sampai dengan 2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Target 

Penerimaan 

Pajak 

(dalam 

milyar 

Rupiah) 

577 661,40 878,70 1.016,20 1.148,40 1.246,10 1.294,25 1.355,20 1.283,57 1.424,00 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

(dalam 

milyar 

Rupiah) 

565,40 649,04 872,60 980,10 1.072,10 1.143,30 1.055,00 1.105,73 1.151,03 1.313,51 
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Persentase 
pencapaian 

target 

(dalam 

Persentase) 

97,99 98,13 99,31 96,45 93,36 91,75 81,51 81,59 89,67 92,24 

Sumber Portal Kementerian Keuangan 

Dari penerimaan pajak yang terealisasi, sebagian besar berasal dari wajib pajak badan. 

Berita dari CNN bertajuk “Penerimaan Pajak Capai Rp1.061 Triliun per Oktober 2018”5  

menyebutkan bahwa “Raihan dari PPh non migas mencapai Rp538,9 triliun atau naik 17 persen 

secara tahunan. Namun demikian, pencapaian ini baru sekitar 66 persen dari target APBN 

2018. Adapun, porsi terbesar penerimaan nonmigas berasal dari wajib pajak badan yang naik 

25,1 persen menjadi Rp193,97 triliun.” Sehingga, dapat dikatakan bahwa motor penggerak 

penerimaan negara dari pajak adalah berasal dari pajak yang dibayar oleh badan atau korporasi. 

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah belum 

optimalnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya. UU KUP 

sebenarnya telah mengatur hal sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar 

dan/atau melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam UU KUP diatur sanksi 

terhadap wajib pajak yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.  

Sanksi administrasi dapat diberlakukan apabila terdapat tidak terpenuhinya 

administrasi yang dipersyaratkan dalam memenuhi satu kewajiban, permohonan atau untuk 

mendapatkan fasilitas.6 Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi yaitu denda, bunga, 

dan kenaikan. Sanksi pidana dikenakan: 

1. Terhadap kealpaan tidak memasukkan SPT atau memasukkan SPT dengan isi yang tidak 

benar atau tidak lengkap dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan 

paling lama 1 (satu) tahun; dan atas kesengajaan tidak memasukkan SPT atau memasukkan 

                                                           
5 CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181116104141-532-347043/penerimaan-pajak-

capai-rp1061-triliun-per-oktober-2018, diunduh tanggal 1 Mei 2019 
6  A. Anshari Ritonga, 2017, op.cit., hal. 92 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181116104141-532-347043/penerimaan-pajak-capai-rp1061-triliun-per-oktober-2018
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181116104141-532-347043/penerimaan-pajak-capai-rp1061-triliun-per-oktober-2018
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SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau tidak memiliki atau 

menyalahgunakan NPWP yang menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi 

pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. 

2. Atas kesalahan wajib pajak yang sudah mempunyai kekuatan hukum dikenakan pidana 

(kurungan atau penjara), maka atas pajak terhutang yang masih belum dibayar dikenakan 

sanksi denda pembayaran tambahan antara 100% sampai 400% dari pajak yang tidak atau 

kurang dibayar.7 

Munculnya sanksi pidana pada UU KUP menunjukkan adanya pengaturan hukum 

pidana administrasi dalam suatu undang-undang. Hukum pidana administrasi merupakan suatu 

yang lumrah dalam suatu undang-undang. Maroni mengemukakan jika hukum pidana 

administrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

berkembangnya modus operandi kejahatan di era modernisasi dan perkembangan teknologi 

saat ini.8 Hukum pidana administrasi dapat diartikan sebagai hukum pidana di bidang 

pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.9 Hukum pidana administrasi pada hakikatnya 

merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk 

menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.10 Maroni mengutip Muladi11 yang 

mengemukakan bahwa logikanya adalah hendaknya sanksi pidana tersebut didayagunakan 

apabila sanksi administratif sudah tidak mempan.  

                                                           
7  A. Anshari Ritonga, ibid, hal. 95 
8  Maroni, 2015, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, hal. 

24 http://repository.lppm.unila.ac.id/8751/1/buku%20pidana%20administrasi.pdf, diunduh tanggal 16 Juni 

2019 
9  Maroni, ibid, hal. 23 
10 Maroni, ibid, hal. 26 
11 Maroni, ibid, hal. 27. Maroni mengutip apa yang dikemukakan oleh Muladi, dalam bukunya “Kapita Selekta 

Sistem Peradilan Pidana”, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 42. 

http://repository.lppm.unila.ac.id/8751/1/buku%20pidana%20administrasi.pdf
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Pengaturan tentang kebijakan pidana dalam undang-undang administrasi sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi harus memperhatikan beberapa kebijakan 

yang saling berkaitan (kebijakan integratif) meliputi:12 

1. Kebijakan menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan tindak pidana 

Dalam hal ini disebut kebijakan kriminalisasi termasuk bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban dari para pelakunya; 

2. Kebijakan menggunakan bentuk sanksi apa yang sesuai dengan kejahatan di 

kriminalisasikan; 

3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses 

penegakan hukum pidana.  

Dari ulasan di atas, kebijakan pidana tercermin di dalam aturan formil dan substansi 

materiil dalam undang-undang administrasi. Artinya di dalam suatu undang-undang 

administrasi memuat ketentuan hukum acara pidana (hukum pidana formil) dan juga ketentuan 

hukum pidana materiil.  

Dengan pengaturan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU KUP, diharapkan 

wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya, mengingat UU KUP juga mengatur 

mengenai pemidanaan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan. Namun, tidak seluruh wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. 

Suatu evaluasi yang dilakukan oleh Janatun Faidah13 yang melakukan evaluasi tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 

2009-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, diperoleh keterangan: 

                                                           
12 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni, hal. 159 
13  Janatun Faidah, 2012, Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Tahun 2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 

Universitas Negeri Yogyakarta, https://eprints.uny.ac.id/7889/   diunduh pada tanggal 16 Juni 2019           

https://eprints.uny.ac.id/7889/
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1. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan 

membandingkan jumlah SPT masuk dengan jumlah Wajib Pajak aktif. 

2. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 

25 di KPP Pratama Klaten pada tahun 2009 sebesar 49,50%, tahun 2010 sebesar 37,04% 

dan tahun 2011 sebesar 25,26%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT 

Tahunan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Klaten tiap tahun semakin menurun. Pada tahun 

2010 persentasenya menurun sebesar 12,46% dari pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 

persentasenya menurun sebesar 11,78%. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Janatun Faidah tersebut, kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Klaten belum optimal, karena tidak semuanya wajib pajak patuh 

dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hasil penelitian di KPP Pratama Klaten ini dapat 

dianggap mewakili kondisi kepatuhan wajib pajak yang ada di kantor pelayanan pajak lainnya. 

Pada tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang wajib 

menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta 

atau sekitar 65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisa 

mencapai 75%-80%.14  

Dari penjelasan atas tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut yang belum optimal, 

terdapat hal perlu dicermati kemudian adalah sanksi yang diatur di dalam UU KUP tersebut 

apakah cukup efektif untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Selain itu, dari sisi negara, UU KUP sebagai peraturan yang diterbitkan negara dalam rangka 

pemungutan pajak apakah telah memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. Perlunya penelitian dikaitkan dengan kepastian hukum karena dengan 

adanya sistem self assessment sebenarnya negara telah memberikan kepercayaan kepada wajib 

                                                           
14  Mochammad Bayu Tjahono, Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?, https://www.pajak.go.id/id/artikel/ 

sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita, diunduh pada tangga 26 September 2019 

https://www.pajak.go.id/id/artikel/%20sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita
https://www.pajak.go.id/id/artikel/%20sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita
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pajak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, 

meskipun diterapkan sistem self assessment, negara masih menagih pokok pajak dan sanksi 

kepada wajib pajak. Sehingga, timbul pertanyaan sampai kapan wajib pajak dianggap tidak 

mempunyai utang pajak atas pajak yang telah dilaporkannya.  

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, kiranya perlu dilakukan 

penelitian khususnya terhadap wajib pajak badan dengan melihat bagaimana pengaturan yang 

ada dapat mendorong wajib pajak badan untuk patuh dan pengaturan yang ada saat ini 

memberikan kepastian bagi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Pemilihan wajib pajak badan disamping wajib pajak orang pribadi adalah dengan melihat 

kontribusi wajib pajak badan terhadap pendapatan negara sebagaimana Berita dari CNN 

tersebut. Wajib pajak badan sendiri dalam penelitian ini disebut wajib pajak sebagai korporasi. 

Pemilihan kata korporasi karena kata korporasi telah dipakai di dalam peraturan antara lain 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Dengan menggunakan kata korporasi (wajib 

pajak sebagai korporasi) akan dapat meneliti pengaturan tentang korporasi yang kemudian 

dikaitkan dengan wajib pajak sebagai korporasi. 

Hal lain yang perlu dicermati adalah terkait penegakan hukum baik dari penegakan 

hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana. Perlunya penegakan hukum karena 

meskipun terdapat pengaturan, namun apabila peraturan/ketentuan tersebut tidak dapat 

ditegakkan, maka ketentuan tersebut tidak berfungsi. Penegakan hukum di bidang perpajakan 

juga telah diatur di dalam UU KUP, yaitu terkait peraturan dan aparat yang melaksanakan 

penegakan hukum di bidang perpajakan.  
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Mencermati perundang-undangan terkait perpajakan, maka penegakan hukum di 

bidang perpajakan terbagi atas penegakan hukum administrasi dan hukum pidana administrasi. 

Penegakan hukum administrasi adalah kegiatan pemeriksaan pajak dan/atau penagihan pajak 

terutang oleh wajib pajak.  

Pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP adalah “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.” Kegiatan pemeriksaan 

pajak dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau 

pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Pemeriksaan dalam pengujian 

kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan 

produk hukum yang dapat berupa: 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).15 

Penagihan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), adalah “Penagihan pajak 

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan 

pajak dengan menegur atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

                                                           
15 Direktorat Jenderal Pajak, Pemeriksaan, https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan, diunduh tanggal 6 Oktober 

2019 

https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan
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melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”  Yang dimaksud dengan 

penanggung pajak menurut Pasal 1 angka 3 UU PPSP adalah “Penanggung Pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” Dalam Pasal 32 UU PPSP antara lain diatur bahwa wajib 

pajak badan diwakili oleh pengurus.  

Dalam rangka penegakan hukum (penagihan aktif) sampai pada tahap penyanderaan 

terhadap wajib pajak badan, maka yang mewakili sebagai badan adalah pengurus. Yang 

menjadi persoalan adalah siapakah yang dimaksud dengan pengurus? Mengingat badan atau 

korporasi adalah bentuk fiktif, tentunya manusialah yang bisa disandera. Sehingga, perlu ada 

kejelasan pihak mana dari suatu korporasi yang dapat disandera atau dengan kata lain siapa 

pihak yang bertanggung jawab atas korporasi. Pengaturan tentang hal tersebut belum tercermin 

di dalam perundang-undangan di bidang perpajakan maupun peraturan pelaksanaannya.  

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan menurut UU KUP dan juga merujuk 

kepada ketentuan pada KUHAP. Dalam ketentuan hukum pidana materiil diatur tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh wajib pajak. Dari substansi pasal pidana yang dilakukan oleh wajib 

pajak, khususnya terkait dengan wajib pajak badan (wajib pajak korporasi) diperoleh hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Subjek hukum pidana 

Pengaturan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak diatur di 

dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 38  

Setiap orang yang karena kealpaannya:  

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 

b. 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 
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setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana 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.”   

 

“Pasal 39 

1. 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. menyalahgunakan 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 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 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 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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“Pasal 39A 

Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak menerbitkan dan/atau menggunakan 

faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran 

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau 

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, 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.” 

 

Dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP, setiap pasalnya 

dimulai dengan kata “Setiap orang”.  Kata “Setiap orang” tersebut tidak diatur lebih lanjut 

di dalam Pasal 1 UU KUP yang mengatur tentang ketentuan umum, sehingga tidak 

diaturnya “setiap orang” dapat menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda-

beda.  

2. Pertanggungjawaban pidana  

Dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP, belum diatur terkait 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Siapa yang bertanggungjawab dalam hal pidana 

dilakukan oleh wajib pajak korporasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Muladi yang 

melakukan identifikasi terhadap kebijakan formulasi penggunaan sanksi pidana dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UU KUP, bahwa meskipun UU KUP 

sudah mengalami dua kali perubahan, namun pola jenis sanksi pidananya tidak berubah 

dan tetap tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana untuk korporasi.16 

3. Sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

Dalam UU KUP belum diatur sanksi pidana yang akan dijatuhkan apabila wajib 

pajak sebagai korporasi terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sampai 

                                                           
16 Maroni, ibid, hal. 128. Maroni mengutip apa yang dikemukakan oleh Muladi, dalam bukunya “Kebijakan 

Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan”, 2012, Penerbit Pustaka Magister, 

Semarang, hal. 20. 
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dengan saat ini belum terdapat perkara pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh 

korporasi (korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana di bidang perpajakan) yang 

dituntut di dalam sidang pengadilan.  

Meskipun belum terdapat penuntutan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan 

yang dilakukan oleh badan (korporasi), terdapat kasus tindak pidana di bidang perpajakan 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239/Pid.Sus/2012 atas terdakwa Suwir Laut 

alias Liu Che Sui alias Atak, pekerjaan Tax Manager Asian Agri Group dan terdaftar 

sebagai pegawai di PT Inti Indosawit Subur (PT. IIS) yang perkara kasasinya telah diputus 

oleh Hakim Mahkamah Agung, menunjukkan adanya peran korporasi yang tidak 

melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya dibayar. Akibatnya, 14 (empat belas) 

perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yang pengisian SPT tahunan 

diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp2.519.955.391.304 (dua trilyun 

lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan 

puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai. Adanya kasus tersebut menunjukkan 

bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi (pidana denda). 

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung antara lain  

“Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana 

korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa 

korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan. Namun, perkembangan praktek 

hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungan jawab 

seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia 

bekerja dengan menerapkan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas. Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula 

menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi 

andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis 

untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau 

korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-

sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.”17 

 

                                                           
17 Portal Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamahagung.go.id/, diunduh tanggal 16 April 

2019 

https://www.mahkamahagung.go.id/
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Salah satu dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut 

yakni PT Inti Indosawit Subur (PT. IIS) mengajukan permohonan peninjauan kembali 

perkara pajak kepada Mahkamah Agung yang telah mendapat Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1010/B/PK/PJK/2016.18  Beberapa hal yang tercantum dalam putusan MA tersebut 

yaitu: 

a. Dalam Putusan MA Nomor 2239/Pid.Sus/2012, PT IIS dijatuhi pidana denda sebesar 

2 x Rp283.509.449.579 (potensi kerugian negara berupa Pajak Penghasilan Badan dan 

Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005) yaitu sebesar 

Rp567.018.899.158; 

b. PT IIS telah membayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui 

pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta 

Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 

1 September 2014; 

c. Setelah terbitnya Putusan MA Nomor 2239/Pid.Sus/2012 tersebut, Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak 

Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor 

00012/204/05/092/13 tanggal 3 Juni 2013; 

d. Permohonan Peninjauan Kembali PT IIS dikabulkan oleh Majelis Hakim MA. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa meskipun telah dijatuhkan 

sanksi pidana, namun sanksi administrasi (penerbitan surat ketetapan pajak) atas jenis 

pajak yang sama masih dikenakan terhadap wajib pajak yang sama. Hal tersebut perlu 

dikaji lebih lanjut mengingat apa yang disampaikan oleh Muladi dalam penjelasan 

sebelumnya bahwa hukum pidana dilaksanakan setelah hukum administrasi telah selesai.  

                                                           
18 Portal Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamahagung.go.id/, diunduh tanggal 25 Mei 

2019 

https://www.mahkamahagung.go.id/
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Dari hal-hal yang dikemukakan sebelumnya, terdapat hal-hal yang mengemuka yaitu: 

1. Sistem self assessment dalam pemungutan pajak merupakan kepercayaan negara kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.  Sehingga, 

perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.  

2. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 10 tahun masih belum mencapai target 

penerimaan negara, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (sistem self assessment) masih 

belum optimal. Terhadap wajib pajak yang tidak patuh, UU KUP mengatur sanksi 

administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang terakhir 

dijatuhkan setelah sanksi administrasi tidak dilaksanakan (ultimum remedium), bukan 

premium remedium. 

3. Adanya ketidakpastian atas penerapan sistem self assessment yaitu wajib pajak yang telah 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya masih diperiksa dan dikenakan 

sanksi administrasi. 

4. Belum adanya pengaturan tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh 

wajib pajak sebagai korporasi. 

5. Adanya ketidakpastian hukum karena wajib pajak yang telah dijatuhi sanksi pidana 

kemudian dijatuhi dengan sanksi administrasi pajak.  

Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas perlu kiranya dilakukan penelitian agar 

diperoleh gagasan baru yang dapat menjadi masukan dalam pengaturan terhadap wajib pajak 

sebagai korporasi agar dapat mendorong wajib pajak korporasi untuk patuh dan adanya 

kepastian hukum bagi wajib pajak sebagai korporasi. Kajian ini menitikberatkan kepada 

kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai korporasi. Adapun 

pertimbangannya adalah karena kontribusi pendapatan negara melalui pajak yang berasal dari 
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wajib pajak sebagai korporasi lebih besar daripada kontribusi dari wajib pajak orang pribadi, 

serta  masih terdapat pengaturan terkait wajib pajak sebagai korporasi yang masih harus dikaji 

lebih jauh.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan didalami melalui penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pengaturan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai korporasi?  

2) Bagaimana penegakan hukum terhadap wajib pajak sebagai korporasi, dikaitkan dengan 

kepastian hukum?  

3) Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap wajib pajak sebagai korporasi?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1) Mengkaji pengaturan terkait kepatuhan wajib pajak sebagai korporasi. 

2) Menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak sebagai korporasi, sehingga wajib 

pajak sebagai korporasi mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

3) Mengemukakan gagasan baru penegakan hukum yang ideal terhadap wajib pajak sebagai 

korporasi.  

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut: 

1) Kegunaan Ilmiah, yaitu memberikan sumbangan melalui gagasan dalam penegakan hukum 

terhadap wajib pajak sebagai korporasi.  
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2) Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan bagi pihak-pihak (PPNS Direktorat Jenderal 

Pajak, penuntut, hakim) dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan yang 

dilakukan wajib pajak sebagai korporasi.  

1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan ide pikiran pribadi untuk mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai korporasi. 

Namun, dilakukan pencarian melalui laman atau internet dan ditemukan naskah disertasi atau 

artikel yang berjudul maupun substansi bersinggungan dengan penelitian ini. 

Pertama, terdapat artikel berjudul “Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di 

Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 

2239K/PID.SUS/2012)” ditulis oleh Herbert Rumanang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, 

Mahmud Mulyadi, dari Universitas Sumatera Utara. Abstrak yang ditampilkan pada laman 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/401/127005040.pdf?sequence=1&isA

llowed=y adalah 

“In general, the legal subject which is commonly known in penal law is person. 

However, as of the development of law, another legal subject starts to take place, which 

is corporation. That means corporation is treated as if it is an ordinary person that has 

criminal liability. The acknowledgement of corporation as a penal law subject is 

recognized in various particular legislations in Indonesia, including taxation law. This 

concept is known in term as corporate crime and corporate criminal liability. One 

example of how this concept is applied in Indonesian law can be seen in the Supreme 

Court verdict no. 2239 K/Pid.Sus/2012 which convicted Asian Agri as a corporation 

for committing tax crime. While the Indonesian penal law system acknowledges the 

existence of corporation as a legal subject, such condition causes legal implication 

which is not simple. This is due to the nature and characteristic of corporation which 

are basically different from the nature and characteristic that we can find in a person. 

The consequence is that the theories of criminalization which are the theoretical basis 

to convict should be distinguished between corporation and person because they are 

also based on different paradigms. In the Supreme Court verdict no.2239 

K/Pid.Sus/2012 Asian Agri is sentenced to pay a fine of 2.52 trillion rupiahs as a form 

of corporate criminal liability. Despite so, the verdict itself is not without weaknesses 

in its application of law. Those weaknesses are as follow: Asian Agri is not a party in 

that case, Suwir Laut as the accused is not a director of Asian Agri, the fine sentence 

as a trial condition, and the establishment of the fine amount by the Supreme Court.” 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/401/127005040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/401/127005040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Rangkuman yang disampaikan oleh Penulis tersebut adalah bahwa dasar teoritis 

kriminalisasi dibedakan antara pelaku orang pribadi dengan korporasi karena paradigma yang 

berbeda. Penulis juga mengkritisi putusan MA karena Asian Agri bukanlah pihak dalam kasus, 

melainkan Suwir Laut.  

Hal-hal yang disampaikan oleh Rumanang dan kawan-kawan tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Penulis. Meskipun kasus yang dibedah adalah sama yakni Putusan 

MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012, Penulis melihat sudut pandang yang berbeda yakni 

perlunya pengaturan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak sebagai 

korporasi termasuk didalamnya pertanggungjawaban wajib pajak sebagai korporasi, sanksi 

pidana dan/atau sanksi pidana denda, dan juga dapat tidaknya dilakukan penghentian atas 

penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan pelaku adalah wajib pajak 

sebagai korporasi. 

Kedua, terdapat tesis berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak di KPP 

Jakarta Tahun 2009-2011” ditulis oleh Triyono Hajid Riyanto, dari Universitas Indonesia. 

Abstrak yang ditampilkan pada laman http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305062-T30851-

Triyono%20Hajid%20Riyanto.pdf adalah 

“Tesis ini membahas tentang Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah Account 

Representative, Jumlah Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009 – 2011. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011, demikian juga Belanja 

Sosialisasi per WP, Jumlah  Account Representative per WP dan Jumlah Pemeriksaan 

per WP. Faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak, sedangkan Jumlah Account Representative dan Jumlah Pemeriksaan 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.” 

 

Hal-hal yang disampaikan oleh Triyono Hajid Riyanto tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Penulis. Penulis melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib 

pajak khususnya wajib pajak sebagai korporasi dilihat dari sudut kepastian hukum, 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305062-T30851-Triyono%20Hajid%20Riyanto.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305062-T30851-Triyono%20Hajid%20Riyanto.pdf
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pelaksanaan penegakan hukum dengan pengenaan sanksi administrasi dan adminitrasi pidana 

terhadap wajib pajak sebagai korporasi yang tidak patuh.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis dalam format yang terbagi dalam lima 

bab sebagai berikut: 

1. Bab Pertama berisi pendahukuan yang merupakan gambaran atas latar belakang masalah, 

hingga mengerucut pada perumusan masalah penelitian berikut sub bab mengenai tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan. 

2. Bab Kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup teori hukum dan landasan 

konseptual. Teori hukum yang menjadi landasan analisis penulisan adalah teori hukum 

publik, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum. Landasan konseptual 

mencakup pengertian pajak, hukum pajak, hukum keuangan negara, kajian hukum pidana, 

dan kajian analisis ekonomi mikro. 

3. Bab Ketiga berisi uraian mengenai metodologi penelitian yang mencakup pengertian 

metodologi penelitian hukum, perspektif normatif dalam penelitian hukum, pendekatan 

penelitian hukum normatif, prosedur penelitian hukum normatif, dan analisis data. 

4. Bab Keempat merupakan analisis dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan 

sebagaimana pada bab awal. Analisis yang dilakukan adalah dengan mengaitkan peraturan 

yang ada dengan Bab ini berisi analisis pengaturan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai 

korporasi. 

5. Bab Kelima memuat kesimpulan dan gagasan sebagai saran. 


