
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penerbitan faktur pajak fiktif 

secara berlanjut dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK pada dasarnya 

terletak pada kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 

44 KUHP, yakni “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya 

atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Disamping itu 

pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku yang 

meliputi kesengajaan dan kelalaian, selanjutnya perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku tindak pidana harus bersifat melawan hukum serta dapat 

dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan 

pemaaf, terhadap perbuatan berlanjut, maka dalam hal pertanggungjawaban 

pidana dapat diterapkan kepada terdakwa dengan mengacu pada ketentuan 

Pasal 64 Ayat (1) KUHP “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya 
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diterapkan satu aturan pidana,  jika berbeda-beda, yang diterapkan yang 

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.  

 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut dalam perkara nomor 

143/Pid.B/2012/PN.TK diketahui bahwa secara garis besar dilakukan dengan 

cara, merumuskan pembuktian dalam perkara tersebut guna menentukan 

apakah terpenuhi atau tidak seluruh unsur yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, kemudian ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa adalah pelanggaran hukum atau bukan, setelah diketahui bahwa 

perbuatan tersebut melanggar hukum, maka Hakim akan menentukan 

kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan 

yang dilakukan. Jenis pidana yang dijatuhkan mempertimbangkan meliputi, 

tingkat kesalahan yang telah dilakukan, pengaruh tindak pidana yang telah 

dilakukan, ancaman terhadap pasal yang didakwakan, sistem pemidanaan 

yang ditentukan dalam pasal yang dilanggar, hal yang meringankan dan hal 

yang memberatkan, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.  

 

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana yang dilakukan 

oleh hakim didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam proses 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang 
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jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 

terdakwa. 

 

 

 


