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Abstract: The economic approaches the corporation as a person capable of committing 

crime. In this view, a corporate criminal liability operates a direct sanction on the actual 

wrongdoer-the corporation-with sanction. In another view, corporate crimes are not 

committed by corporations; but they are committed by agents of corporation. In this case, 

these agents who commit a crime risks direct individual criminal liability for his sanction. 

This paper discussess who should be responsible for corporation’s tax crime. Either the 

corporation or agent of corporation should be responsible for the tax crime. Existing tax law 

stipulates that “whomsoever”... shall be punished by imprisonment for a maximum of 1 (one) 

year and a maximum fine equal to 2 (two) times the amount of unpaid or underpaid tax.
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I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang yang 

memuat ketentuan mengenai pidana. Hal ini tertera dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP 

bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada.” Seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan 

tindak pidana sepanjang tindakannya itu tidak dapat dibuktikan sebagai tindak pidana sesuai 

perumusan dalam ketentuan pidana.  

Asas legalitas yang tercantum dalam ketentuan tersebut dicantumkan pula dalam Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “tidak 

seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan 

lain.” Berdasarkan ketentuan tersebut, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pembentuk undang-undang mencantumkan frasa 

“korporasi” dalam beberapa undang-undang seperti Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang 

                                                             
1 Article 38 of Tax Laws Number 6 of 1983 as ammended by Number 16 of 2009. 
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dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.’ Selanjutnya 

ada dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan  “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.  

Di samping ketentuan tersebut, KUHAP juga mencantumkan terkait penuntutan terhadap 

manusia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1: 

angka 14 tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 

pidana. 

angka 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

di sidang pengadilan; 

angka 20 penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini; 

angka 21 penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini; 

angka 22 ganti kerugian adalah hak seorang untuk untuk mendapat pemenuhan 

atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, 

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

 

Mengacu pada rumusan di atas, apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana di 

bidang perpajakan siapakah yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, 

apakah korporasi atau pengurus dari korporasi tersebut. Paper ini membahas terkait 

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 

 

II. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DI BIDANG 

PERPAJAKAN 

Ketentuan pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tetapi dapat dijumpai juga dalam undang-undang lain seperti undang-undang di bidang 

perpajakan, Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Undang-Undang tentang Cukai, dan 

sebagainya. Undang-undang perpajakan yang memuat ketentuan pidana dimuat dalam: 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun  2009; 
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 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; 

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Khusus dalam paper ini hanya membahas tindak pidana di bidang perpajakan yang 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

TINDAK PIDANA SESUAI UU KUP 

Rumusan tindak pidana bagi setiap orang selaku Wajib Pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya diuraikan dalam Pasal 38 UU KUP untuk tindakan yang dilakukan 

karena kealpaan dan Pasal 39 UU KUP untuk tindakan yang dilakukan karena sengaja 

dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 38 UU KUP: 

“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 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 UU KUP: 

“(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;  
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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.” 

 

Pasal 39A UU KUP: 

“Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. 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.” 
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

Dalam rumusan tindak pidana di bidang perpajakan hanya manusia saja yang dapat 

dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian apabila Wajib Pajak 

misalnya Perseroan Terbatas PT X melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa 

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dipidana adalah manusianya (Pengurus dari 

PT X) sesuai frasa “setiap orang”. Mengingat apabila perbuatan PT X tersebut 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. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan 

Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP “dalam menjalankan hak dan kewajiban 

perpajakan, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus.”  

Selanjutnya, Pasal 59 KUHP mencantumkan “dalam hal-hal di mana karena pelanggaran 

ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut 

campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Substansi Pasal 59 KUHP dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi, namun dilakukan 

oleh pengurus dari korporasi tersebut. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan substansi Pasal 

38 dan Pasal 39 UU KUP yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus, serta pemidanaan yang dikenakan sesuai Pasal 38 

UU KUP berupa pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) 

tahun untuk tindak pidana Pasal 38 UU KUP dan pidana 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 untuk tindak pidana Pasal 39 UU KUP. 

 

PRO DAN KONTRA PEMBEBANAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

KEPADA KORPORASI 

Sehubungan dengan berbagai kerusakan kepada masyarakat atau kerugian pada 

pendapatan negara, amatlah tidak adil apabila perusahaan tersebut tidak dilakukan 

pemidanaan, sementara pengurus dari perusahaan tersebut yang dikenakan sanksi pidana. 

Elliot dan Quinn
2
 mendukung agar korporasi dapat dipidana. Mereka mengemukakan 

beberapa alasan antara lain: 

 tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan dapat menghindarkan diri dari 

pemidanaan, dan hanya pegawainya saja yang dituntut karena telah melakukan tindak 

pidana. 

                                                             
2 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti Press, 2006, hal. 53-56. 
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 dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan 

dibandingkan menuntut pegawainya. 

 dalam suatu tindak pidana, bisa jadi perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk 

membayar pidana denda yang dijatuhkan dibandingkan dengan kemampuan membayar 

pidana bagi pegawainya. 

Sementara, Frank dan Lynch
3
 menentang korporasi dapat dipidana dengan alasan 

korporasi tidak memiliki kalbu (batin) atau mens rea, sehingga tidak mungkin menilai mens 

rea dari korporasi. Menurut mereka sulit untuk mengukur sikap kalbu dari korporasi bahkan 

sampai memenjarakan, menghukum, dan memberikan rehabilitasi. Bahkan menurut Frank 

dan Lynch, pemidanaan terhadap korporasi akan berakibat orang yang tidak bersalah 

menanggung hukuman yang diberikan kepada korporasi, misalnya pegawai, pemegang 

saham, konsumen. Korporasi bangkrut dan ditutup mengakibatkan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) bagi pegawai, hilangnya barang atau jasa yang disediakan bagi konsumen, dan 

pada akhirnya dapat mengganggu penerimaan negara dari sisi pajak. 

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABENAN DAN CUKAI 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana di bidang perpajakan hanya dikenakan terhadap pengurus bagi korporasi atau 

hanya kepada manusia saja. Sementara dalam Undang-Undang Kepabenan yang masih satu 

rumpun dengan perpajakan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006), pemidanaan 

terhadap korporasi sudah diberlakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108: 

“(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini 

dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, 

perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana 

dijatuhkan kepada: 

 badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 

tersebut; dan atau 

 mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang 

bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya. 

(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, 

perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau 

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah 

orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama. 

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau 

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana 

                                                             
3 Ibid. 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan 

senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak 

menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 

penjara dan pidana denda.” 

 

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH TERKAIT TINDAK PIDANA DI 

BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH ASIAN AGRI 

Dalam kasus Asian Agri Grup, putusan Mahkamah Agung (MA) menggunakan doktrin 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa (Suwir 

Laut) sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya. Dalam putusannya MA 

menyatakan: 
4
 

“1.  menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

‘menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau 

tidak lengkap’ secara berlanjut; 

  2. menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun; 

  3.  menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada 

perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu 

kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa 

percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 

(empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian 

SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang 

yang kurang dibayar masing-masing...dst nya”. 

Dengan demikian, bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena 

”mens rea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan 

dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat  bahwa apa yang dilakukan oleh 

Terdakwa adalah dikehendaki atau ”mens rea” dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga 

dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengan 

corporate liability  harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin 

respondeat superior  atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkan  pertanggungan jawab 

pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari 

                                                             
4 Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember  2012. 
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korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan 

Terdakwa telah diputuskan secara kolektif”. 
5
 

Atas dasar doktrin itu, MA memutuskan Asian Agri bersalah telah melakukan tindak 

pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang isinya tidak 

benar dan wajib membayar denda dua kali pajak terutang sebesar Rp2,519 triliun, atau 2 x 

Rp1,259 triliun.   

 

III. PENUTUP 

Walaupun masih terdapat perdebatan antara dapatkah korporasi dipidanakan menurut 

undang-undang perpajakan, demi keadilan dan kepastian hukum setidak-tidaknya pemerintah 

sudah harus mulai merumuskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal Wajib Pajak 

korporasi (badan) melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.  Belajar dari kasus besar 

Asian Agri Grup dan tentunya masih akan ada kasus-kasus tindak pidana di bidang 

perpajakan di masa-masa yang akan datang, amandemen terhadap undang-undang perpajakan 

terkait tindak pidana di bidang perpajakan menjadi mutlak diperlukan. Mengingat Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai sudah mengatur dapatnya korporasi 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. 
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