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ABSTRAK  

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

(Studi Pada Polda Lampung) 

 

 

Oleh 

Ria Safitri  

 

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak dipandang 

sangat penting di dalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan 

signifikan dalam penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, sangat disayangkan 

dalam potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia belum biasa 

dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan Bangsa dan Negara. Karena banyak 

masyarakat yang melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN), para 

pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-

hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan faktor 

penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

Untuk membahas kedua permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian 

dengan dua pendekatan.Pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Metode 

pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan satu (1) 

orang Polisi Polda Bandar Lampung, satu (1) orang Jaksa Kejaksaan Tinggi 

Lampung, satu (1) orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak 

Bengkulu dan Lampung, dan satu (1) orang Dosen Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan 

metode induktif yaitu dengan melakukan editing, klarifikasi dan sistematika data. 

 

 

 

 

 



Ria Safitri  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan sesuai dengan 

aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Dikenakan Pasal 372 KUHP. Tetapi karena dalam Pasal 372 KUHP untuk 

ancaman pidananya ringan  dan di dalam kasus terdapat asas lex specialis derogat 

legi generalis maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 39 ayat (1) huruf i 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan, karena untuk permasalahan sudah mampu menjerat pelaku dan 

memberikan efek jera pada pelaku. Faktor penghambat dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN)  yaitu (a) 

faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini Undang-undang yang hukumannya 

ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum 

yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada, (b) sarana dan fasilitas yang belum 

sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi, (c) 

masyarakat yang masih kurang paham pentingnya pajak, dan banyak masyarakat 

yang melakukan penggelapan pajak. 

Penulis menyarankan bagi aparat penegak hukum khusunya upaya kepolisian 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan bimbingan kepada 

masyarakat dan perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat 

penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggelapan pajak pertambahan 

nilai. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan 

penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak  juga pada pengusaha kena 

pajak agar situasi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana penggelapan 

dibidang pajak mengenai kerugian Negara dapat dikembalikan seperti semula 

namun tidak menghilangkan unsur pidananya agar memberi efek jera baik kepada 

wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya dan harus ada 

upaya-upaya lain untuk pencegahan kejahatan  dibidang perpajakan. 

 

Keyword : Pajak Pertambahan Nilai, Penegakan Hukum Pidana, Tindak 

Pidana Penggelapan 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia, memiliki ketentuan untuk mengatur warga Negaranya dalam 

membayar iuran berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa 

berdasarkan norma–norma hukum guna menutup biaya produksi barang–barang 

dan jasa–jasa kolektif dalam mencapi kesejahteraan umum dan dalam beban bagi 

perusahaan atau sering disebut dengan pajak. Indonesia juga termasuk salah satu 

Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. 

Pajak merupakan iuran yang sifatnya dipaksakan, maka Negara juga tidak 

membutuhkan kerelaan wajib pajak yang dibutuhkan oleh Negara adalah ketaatan 

suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi Negara adalah perusahaan 

tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Wajar jika 

tidak satupun perusahaan Wajib Pajak yang dengan senang hati dan suka rela 

membayar pajak.
1
 

Pajak memiliki dua fungsi yaitu,  fungsi yang pertama adalah budgeter dan fungsi 

kedua adalah regulerend, namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut 

dapat dikembangkan dan di tambah dua fungsi lagi yaitu, fungsi demokrasi dan 

fungsi redistribusi. Fungsi budgetera dalah fungsi yang terletak disektor publik,  

yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan 

                                                           
1
 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika, 2012. hlm.126. 
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Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan 

pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi 

bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi demokrasi 

dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 

sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi 

kesejahteraan manusia.
2
 

Sesuai dengan falsafah Undang-undang di bidang  perpajakan, bahwa membayar 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan hak dari setiap 

warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya dalam pemerintah pajak disektor 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam perusahaan, orang pribadi, 

maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak dinamakan pajak pertamabahan nilai (PPN).
3
 Pajak pertambahan nilai 

(PPN) adalah salah satu jenis pajak atas konsumsi artinya pajak pertambahan nilai 

yaitu pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. 

pajak pertambahan nilai bersifat objektif, artinya pajak pertambahan nilai ini 

dikenakan bukan berdasarkan subjek pajak melainkan dari barang atau jasanya. 

                                                           
2
 Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, Hukum Pajak Teori dan Analisis Perkembngannya,  

Jakarta. Salemba Empat,2013. hlm. 13. 
3
 Djoko Slamet Surjoputro, BukuPanduan Hak dan Kewajiban Pajak, Jakarta. Direktorat 

penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009.hlm. 3. 
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Masih banyak perusahaan yang tidak tepat atau lalai membayar pajak 

pertambahan nilai (PPN) dan akhirnya perusahaan melakukan penggelapan 

terhadap pajak pertambahan nilai. Tindak pidana penggelapan sering terjadi di 

berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang 

notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut. 

kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan 

seseorang yang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan dalam  

masyarakat kecil untuk tidak ikut dalam terjerumusnya dalam kasus tindak pidana 

penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN). Penggelpan pajak merupakan 

palanggaran Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau 

mengurangi dasarnya. Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak 

yang penentuan besarnya, para wajib pajak ini harus bekerja sendiri dengan 

menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain.  

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya penerimaan negara 

disektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap barang dan jasa adalah barang 

kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh  Undang-undang 

PPN. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) adalah tunggal, yaitu sebesar 10%. 

Dalam hal ekspor, tarif  pajak pertambahan nilai (PPN)  adalah 0%, yang 

dimaksud dengan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya.
4
 

                                                           
4
 Andrian Sutedi, Hukum Pajak, Jakarta. Sinar Grafika, 2011. hlm. 97. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas 

barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah Undang-

undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang 

Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak 

penjualan atas barang mewah. 

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan 

maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak 

sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian 

penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak 

merugikan perusahaan di kemudian hari, ini dapat disebut dengan penggelapan 

pajak. Dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum sering 

terjadi  tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik 

oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak 

ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang 

tidak membayar uang pajak kepada kas negara, sehingga terjadi kerugian 

pendapatan penerimaan keuangan negara yang bersumber dari pajak. 

Salah satunya terdapat contoh kasus penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) 

yang dilakukan oleh Sidik Purnomo bersama Deusti sebagai Direktur PT Kedaton 

Agri Mandiri melakukan transaksi usaha jual beli pupuk, dengan beberapa 

perusahaan lain. PT Kedaton Agri Mandiri bertindak sebagai trading (perantara 

pupuk), yaitu apabila ada perusahaan butuh pupuk, PT Kedaton akan mencarikan. 

Sidik dan Deusti lalu bekerja sama dengan distributor pupuk.  

http://lampung.tribunnews.com/tag/pt-kedaton-agri-mandiri
http://lampung.tribunnews.com/tag/pt-kedaton-agri-mandiri
http://lampung.tribunnews.com/tag/pt-kedaton-agri-mandiri
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Setelah mendapatkan kerja sama dengan distributor, Sidik dan Deusti lalu 

mengirimkan surat penawaran harga ke beberapa perusahaan. Beberapa 

perusahaan tersebut setuju. Sidik dan Deusti lalu mengeluarkan Purchase Order 

(PO), Sidik dan Deusti menghubungi distributor memesan pupuk. Pupuk dari 

distributor lalu diantar ke gudang perusahaan pembeli pupuk. 

Setelah pupuk sampai, Sidik dan Deusti menandatangani faktur pajak atas 

pembelian pupuk tersebut, faktur pajak, Purchase Order (PO), invoice lalu 

dikirimkan ke perusahaan pembeli pupuk tersebut, perusahaan itu lalu membayar 

sebesar harga jual, ditambah PPN 10 % ke rekening PT Kedaton Agri Mandiri. 

Transaksi penjualan antara PT Kedaton dengan pihak ketiga merupakan 

penyerahan barang kena pajak, dan telah dipungut Sidik dan Deusti dengan 

menerbitkan faktur pajak nilai PPN, untuk masa Januari 2011 hingga Desember 

2012. 

Ternyata, Sidik dan Deusti tidak melaporkan penyerahan barang kena pajak di 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pada masa Pajak Pertambahan Nilai PT 

Kedaton Agri Mandiri, dari masa Januari 2011 hingga Desember 2012, yang 

nilainya mencapai Rp 6,5 miliar.
5
Kasus lain yang sama halnya dengan tindak 

pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu adanya penggelapan 

pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3),bahwa IM3 telah 

menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 174 miliar,IM3 

melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan 

masa Pajak Pertambahan Nilai Surat Pemberitahuan Tahunan pada masa Pajak 

                                                           
5
http://lampung.tribunnews.com/2016/08/30/pengemplang-pajak-rp-65-miliar-jalani-sidang-

perdana. 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pt-kedaton-agri-mandiri
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Pertambahan Nilai ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan 

Desember 2002.  

Surat Pemberitahuan Tahunan pada masa Pajak Pertambahan Nilai 2001 yang 

dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak 

pengeluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta. Sedangkan total pajak masukan 

sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak pengeluaran dan pemasukan 

sebesar Rp 65,77 miliar, dalam kasus ini bahwa  seorang akuntan telah 

memanipulasi Surat Pemberitahuan Tahunan pada masa Pajak Pertambahan Nilai 

ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak 

pemasukan lebih besar dari pajak pengeluaran, dapat direstitusi atau ditarik 

kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 

penanam modal asing terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan 

rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Hal serupa juga dilakukan 

pada 2002,  IM3 menggelapkan pajak, dengan cara para investor melakukan 

penipuan berupa pemalsuan laporan laba rugi dengan menyebutkan bahwa 

perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun.
6
 Kerugian Negara akibat dari 

kejahatan tindak pidana pajak pertambahan nilai ini sudah terdapat di beberapa 

daerah khususnya pada daerah Bandar Lampung beberapa  perusahaan 

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan masa pajak pertambahan nilai (PPN) 

yang tidak benar, adapun dengan sengaja tidak mambayar pajak pada masa pajak 

pertambahan nilai. dalam kasus tersebut dianggap melanggar Pasal 372 KUHP 

dan 39 ayat (1) huruf c, d dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah 

                                                           
6
https://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-dugaan-penggelapan-

pajak-im3. 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

TentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

Kasus tersebut termasuk dalam kasus penggelapan perpajakan pertambahan nilai 

dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat bagus dan 

tepat dalam jumlah penerimaan negara dalam sektor perpajakan, namun sangat 

disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yng dimiliki Indonesia belum biasa 

dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan Bangsa dan Negara. 

Pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum 

yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dan untuk mewujudkan 

fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai recht persoon  atau 

badan hukum yang harus taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban umtuk 

membayar pajak terutama pada wajib pajak. 

 

Mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum dibidang 

perpajakan terutama adalah penyidik yang sangat berperan penting sehingga dari 

proses penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat 

Jendral Pajak, serta penyidik Polri pada Polda lampung yang ikut serta dalam 

menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak harus progresif dan dapat 

menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang telah di atur di dalam 

undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik polri di dalam 

penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

dan b dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). 
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Penegakan hukum merupakan suatu  proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

prilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Sebagimana dalam diketahui pajak harus bersifat progresif dan dapat 

menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur dalam undang-

undang, sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelakunya sehingga fungsi 

atau tujuannya bisa terlaksana dan tercapai.  

 

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bagaimana adanya kasus-kasus tindak 

pidana dibidang perpajakan dan terangkatlah latar belakang tersebut dan sesuai 

dengan isu hukum diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang berjudul 

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) ( Studi Pada Polda Lampung )”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak 

pertambahan nilai (PPN) (studi pada Polda Lampung)? 

b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana, terkait objek 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai 

(PPN) sebagai tindak pidana penggelapan dibidang perpajakan. Ruang lingkup 

lokasi penelitian di wilayah pada Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Bandar 

Lampung, beserta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Petugas 

Pajak dengan tahun penelitian yaitu 2017. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penegakan  hukum terhadap tindak pidana penggelapan   

pajak pertambahan nilai (PPN) . 

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) .  
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2. Kegunaan Penelitian 

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian 

ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis   

Bagi ilmu pengetahuan hukum pidana secara teoritis penelitian ini diharapkan 

agar dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum pidana, 

khususnya pemahaman terhadap teoritis tentang penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN). 

 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak 

hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai serta dapat 

memperluas dan mengembangankan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana 

dan masyarakat yang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perpajakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan berguna juga  sebagai 

bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum 

ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam 

bidang yang sama, dan serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah 

dalam mengambil suatu kebijakan khusunya dalam pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) . 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran 

teoritis.  

Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana penggelapan dibidang pajak pertambahan nilai 

(PPN), faktor  penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana penggelapan di bidang pajak pertambahan nilai (PPN). 

a. Penegakan Hukum  

Pengertian penegakan hukum dapat disamakan pengertian dengan penanganan 

dan penindakan.
7
Penegakan hukum dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan 

hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia 

serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara 

adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-

                                                           
7
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm 

109. 
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undangan di (  bidang hukum pidana )yang merupakan perwujudan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 

2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah 

penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum 

pidana) sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 . 

3) Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret 

hukum pidana. 

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu: 

a) Tahap Formulasi  

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat 

Undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling 

baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 

b) Tahap Aplikasi  

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh 

aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau 

pemeriksaan dihadapan persidangan. 
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c).  Tahap Eksekusi  

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh 

aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana 

pidan bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 

oleh badan pembentuk Undang-undang melalui penerapann pidana yang 

ditetapkan oleh pengadilan. 

b.  Faktor yang Mempengaruhi atau menghambat Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto
8
 menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam 

penegakan hukum, yaitu: 

1) Faktor hukumnya sendiri  

Adanya beberapa asas dalam Undang-undang yang tujuannya agar undang-

undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang 

tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan social di masyarakat. 

2) Faktor penegak hukum  

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan aparat penegakan hukum 

merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering 

melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

sehingga menimbulkan berbagai masalah. 

 

 

                                                           
8
  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali, 

1986, halm:3. 
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3) Faktor sarana atau fasilitas  

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor 

saran atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan 

keuangan yang cukup. Dalam hal peraturan perundang-undangan sudah baik dan 

juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai, maka 

penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya. Kesadaran hukum, kepatuhan 

hukum dan perilaku warga masyarakat. 

4)  Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum. 

5)  Faktor kebudayaan 

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai 

dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi 

kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang nerupakan konsepsi abstrak 

menegani apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya hukum 

ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati 

hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau 

pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, 

sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap 

dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau 

arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

 

a. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang 

keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum penggelapan pertambahan nilai (PPN) adalah 

suatu usaha tentang mencari kepastian hukum tetap dan keadilan dalam 

penggelapan pertambahan nilai dibidang perpajakan.
9
 

b. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 

dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan 

bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 

kesalahan. 

Menurut pendapat Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan 

mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila perbuatan pidana 

adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan 

diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

 

                                                           
9 atjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15. 
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Istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya 

suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu 

perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut 

maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah 

dilakukannya.
10

 

c. Tindak Pidana Penggelapan adalah suatu kelakuan atau handeling yang 

diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orangyang mampu bertanggung jawab. 

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang 

lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan yang hampir sama 

dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP.
11

 

d. Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar oleh rakyat untuk Negara 

dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, 

rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara 

langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan salah 

satunya pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dalam hal lainnya 

pajak merupakan sumber dana dari pemerintah untuk melakukan 

pembangunan, baik pemeritah pusat maupun pemerintah daerah, pemungutan 

pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. 

 

 

                                                           
10

 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta.  Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130. 
11

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, 1983, hlm. 56. 
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e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. Dalam bahasa Inggris, pajak pertambahan nilai (PPN) disebut 

juga sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) 

dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir tidak menyetorkan 

langsung pajak yang ia tanggung.
12

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini 

dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) 

Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan 

ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi mengenai permasalahan penegakan hukum 

pidana, tindak pidana penggelapan, pengertian pajak pertambahan nilai (PPN) dan 

dasar hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

 

                                                           
12

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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III. METODEPENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas Metode Penelitian yang digunakan penulis dimulai dari 

kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui 

bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi 

persyaratan keilmuan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta 

jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai pengaturan hukum di 

Indonesia terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN).  

dan bagaimana upaya penyidik Polri dan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

dalam penanggulangan kasus kejahatan tindak pidana penggelapan pajak 

pertambahan nilai (PPN) . 

V. PENUTUP 

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti 

berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah 

dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Pengertian Penegakan Hukum  

Penegkan hukum merupakan suatu peroses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedomana perilaku atau 

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut 

subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan subyek yang luas dan dapat pula 

diartika sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek. 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

13
Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan 

sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial 

menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, 

istilah penegakan hukum yang sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di 

bidang hukum pidana itu sendiri atau di bidang represif, Maka dari itu istilah 

penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi 

kurang lebih makna yang terdapat itu sama dengan istilah yang bersal dari  Belanda 

rechts hanhaving. 

                                                           
13

 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
14

 

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan 

dan penindakan.
15

Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraa/pemeliharaan keseimbangan 

hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta 

pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan 

merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di 

bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah 

penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) 

sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983,   

hlm. 24. 
15

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm 

109. 
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3) Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret 

hukum pidana 

Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Pengertian hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi 

hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup pada nilai-nilai keadilan 

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai kadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.  

 

Pembedaan antara formalitas antara hukum yang tertulis dengan cakupan nilai 

keadilan yang kandungannya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri. 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh 

sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :   

1. Isi peraturan perundang-undangan 

2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat 

3. Budaya hukum 

4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan
16
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Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, 1987, Sinar Baru, Bandung,  1987, hlm 20. 
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Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut 

sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain 

sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus 

diperhatikan dalam menerapkan penegakan hukum itu sendiri terdiri atas kepastian 

hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut  dapat dikatakan bahwa 

fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar 

sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap 

atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan 

oleh suatu Undang-undang atau hukum. 

Penegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu 

usaha atau proses rasional yang sengaja direncakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
17

Tahap-tahap 

tersebut adalah :  

a. Tahap Formulasi  

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-

undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 

 

                                                           
17

Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, 1994, hlm 21 
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b. Tahap Aplikasi  

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan 

dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh 

pembuat Undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus 

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap 

yudikatif.  

c. Tahap Eksekusi  

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana 

bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan 

pembentuk Undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh 

pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan 

dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya 

dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 

oleh pembuat Undang-undang dan nilai guna dan keadilan. 

 

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari 

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto 
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Menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, 

yaitu:
18

 

1) Faktor hukumnya sendiri  

Adanya beberapa asas dalam Undang-undang yang tujuannya agar Undang-undang 

tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai 

tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat 

2) Faktor penegak hukum  

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan 

salah satu pilar terpentig dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai 

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan 

berbagai masalah 

3) Faktor sarana atau fasilitas  

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor saran 

atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan 

keuangan yang cukup 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali, 1986, 

hlm.3. 
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4)  Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai 

kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai 

pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa 

dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut 

5) Faktor kebudayaan 

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai 

dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi 

kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang nerupakan konsepsi abstrak 

menegani apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya hukum ini 

terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum 

itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para 

penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada 

perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. 
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Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. 

Nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut : 

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman 

b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan 

c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme 

Dalam penegkan hukumnya terdapat juga faktor penghambat terdapat tujuh faktor 

penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu : 

a) lemahnya political will dan political action para pemimpin Negara ini, untuk 

menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan 

kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang 

didengung-dengungkan pada saat kampanye 

b) peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan 

kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat 

c) rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum 

aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan 

hukum 

d) minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses 

penegakan hukum 

e) tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang 

respek terhadap hukum 
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f) paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih 

mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) dari pada keadilan 

substansial 

g) kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam 

mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, 

tidak komprehensif dan tersistematis 

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.  

 

C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 

 

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan diatur  pada Bab XXIV 

(buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari 5 Pasal (372- 376). Salah 

satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk 

pokok yang menyatakan :  

 

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu 

benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang 

berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 

penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun 

atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus rupiah)”. 
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Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/handeling yang diancam pidana, bersifat 

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 

yang mampu bertanggung jawab.
19

Dan untuk mengetahui suatu tindakan adalah 

tindak pidana atau bukan maka harus mengetahui secara jelas unsur-unsur tindak 

pidana, unsur unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu unsur 

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan dolus atau culp 

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau Pogging 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad 

5. Perasaan takut 

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah: 

1. Sifat melanggar hukum atau wedderrchtelicjkheid 

2. Kwalitas dari si pelaku 

3. Kausalitas sebagai penyebab 

Unsur tindak pidana menurut Ahli, Simons yaitu: 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya yang terjadi adalah 

suatu keharusan 
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Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, 1983, hlm. 56. 
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Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk 

tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang 

dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. 

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya ialah pada pencurian barang yang 

dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan 

pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu adalah sudah ada ditangan si pembuat 

tidak dengan kejahatan.
20

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

barang siapa melanggar larangan tersebut. 

 

Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia 

pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku 

dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam 

kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan 

perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana 

“penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang 

sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.
21

 

 

Penjelasannya mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri adalah dalam tindak 

pidana pencurian unsur menguasai ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak 

pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. Tindak pidana 

                                                           
20

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea: Bogor, 1996, hlm. 258. 
21

Adami Chazawi, Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2008, hlm. 72. 
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pencurian mengenai menguasai merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. 

Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang 

(yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan,bahwa 

pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa 

perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. 

 

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut 

merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut 

belum selesai.
22

Dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan di 

persyaratkan, bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai. 

Barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya. Perbuatan 

menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah 

diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 

kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan 

sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak pengertian 

barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung 

dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak 

melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung 

Tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-

benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-

benda tidak berwujud dan tetap. Tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai 
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Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2006, hlm. 59. 
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bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda 

dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada 

dalam kekuasaan. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian 

sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. 

 

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan tidak hanya terbatas 

pada menguasai benda-benda secara nyata dan melawan hukum, tetapi juga 

mencakup menguasai suatu benda melwan hukum yang benda tersebut tidak dikuasai 

secara nyata oleh orang tersebut. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas benda 

melalui orang lain. Barang siapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat 

menyerahkan kepada orang lain untuk menyimpan untuk benda tersebut. Jika ia 

kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjual, maka ia telah melakukan 

suatu penggelapan.
23

 

 

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 

sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : 

1)  Penggelapan biasa 

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 

372 Kitab Undang-undang Hukm Pidana (KUHP) : 

       “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik 

sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
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 P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Di indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, 

  hlm. 131. 
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kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

2)  Penggelapan Ringan 

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan 

termasuk dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

3) Penggelapan dengan Pemberatan 

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang 

yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya 

atau karena ia mendapat upah Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukm Pidana 

(KUHP). 

4) Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga 

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan 

dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh 

wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial 

atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainyaPasal 375 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). 
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D.  PengertianPajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan 

nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam 

bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax 

(GST). Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya 

pajak tersebut disetor oleh pihak lain pedagang yang bukan penanggung pajak atau 

dengan kata lain, penanggung pajak konsumen akhir tidak menyetorkan langsung 

pajak yang ia tanggung. 

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ada 

pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak 

yang disingkat (PKP). Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. 

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha 

Kena Pajak menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan 

Nilai yang dibayar ketika Pengusahan Kena Pajak membeli, memperoleh, atau 

membuat produknya.
24

 

Secara umum dapat dikatakan yang menjadi obyek PPN adalah penyerahan barang 

dan jasa, yaitu: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didaerah pabean oleh pengusaha. 
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2. Impor Barang Kena Pajak. 

3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean didalam didalamdaerah 

pabean. 

4. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusahan Kena Pajak. 

5. Timbulnya obyek pajak yang sangat tergantung kondisi atau kegiatannya. 

Penyerahan yang relevan menjadi obyek pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak yang 

termasuk adalah: 

 

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian termasuk: 

perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran. Pada saat 

penyerahan hak timbul obyek yang dapat dikenakan pajak disebut dengan obyek 

pajak. Dalam jual beli secara angsur pada saat diterima pembayaran angsuran 

bersamaan dilakukannya penyerahan barang merupakan saat penyerahan hak atas 

barang yang menjadi obyek perjanjian dan saat yang bersamaan timbul obyek 

yang dapat dikenakan pajak 

2. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara melalui juru lelang. 

Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan dalam lingkungan 

perusahaanya atau pekerjaanya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau 

perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain denagan mendapat upah atau 

balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud juru lelang 

adalah juru lelang pemerintah. Kata penghubung yang digunakan untuk juru 

lelang adalah melalui mengandung arti bahwa pada saat Pengusaha Kena Pajak 

menyerahkan Barang Kena Pajak melalui juru lelang bukan merupakan obyek 
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pajak, tetapi obyek pajak timbul ketika juru lelang menyerahkan Barang Kena 

Pajak yang dilelang kepadapemegang lelang untuk dan atas nama Pengusaha 

Kena Pajak yang bersangkutan 

3. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri berarti Barang 

Kena Pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan 

untuk kepentingan Pengusaha Kena Pajak sendiri yang dapat meliputi direksi, 

dewan komisaris, dan karyawan. Pemberian cuma-cuma yang ada kaitannya 

dengan lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Misalnya pemberian contoh 

barang untuk kegiatan promosi kepada relasi atau pembeli 

4. Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan 

penyerahan antar cabang. Penyerahan barang yang tidak termasuk kategori 

penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak kepada 

makelar, penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang, 

penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang dan antar cabang bagi 

Pengusaha Kena Pajak yang memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak 

terutang dari Dirjen Pajak, penyerahaan Barang Kena Pajak dalam rangka 

perubahan bentuk usaha atau penggabungan bentuk usaha yang diikuti dengan 

perubahan pihak. 
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Berkaitan dengan hal diatas, pengertian jasa adalah setiap pelayanan berdasarkan 

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk penghasilan 

barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk atau 

pemesan. Kelompok jasa kena pajak meliputi:  

1. Jasa pencarian sumber-sumber minyak dan gas bumi dan jasa pengeboran di 

bidang migas bumi, kegiatan pemasangan pipa 

2. Jasa pesewaan barang tidak bergerak, meliputi pesewaan pabrik, gedung atau 

bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha atau pertokoan, untuk tempat 

tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel, losmen, motel, rumah penginapan 

lainnya dan sejenisnya 

3. Jasa hukum, termasuk jasa pengacara, jasa notaris, jasa lembaga bantuan hukum, 

jasa konsultan pajak, dan jasa hukum lainnya. Jasa-jasa yang tidak dikenakan 

pajak meliputi: 

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. 

b. Jasa pelayanan dibidang social. 

c. Jasa dibidang keagamaan. 

d. Jasa dibidang pendidika. 
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Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat 

(PKP). Walaupun demikian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak 

tidak langsung maka prinsipnya beban pajak bisa digeser ke pihak lain. Dengan 

demikian pengertian pengusaha menurut Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Konsumen dalam Konteks Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), pengusaha dapat diklasifikasikan menjadi tiga yang merupakan subyek 

dari Pajak PertambahanNilai (PPN), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengusaha kena pajak otomatis, termasuk dalam pengertian ini pengusaha kena 

pajak. 

2. Pengusaha yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

3. Bukan pengusaha kena pajak. 

Sedangkan yang bukan dikategorikan sebagai subyek Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) antara lain: 

1. Pengusaha kecil 

2. Pengusaha yang berusaha dibidang pertanian, perternakan, perikanan,kehutanan, 

perkebunan serta hasil-hasil agraria lainnya yang belum diolah karena barang-

barang tersebut pada dasarnya bukan Barang Kena Pajak 
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E. Dasar Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan 

 

Menurut B. Boediono, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis dan 

kriminologis.
25

Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana 

juga banyak memberikan pengertian yang berbeda seperti halnya Simons, tindak 

pidana bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh subyek hukum yang mamp bertanggung jawab di bidang perpajakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan penjelasan tentang tindak 

pidana dibidang perpajakan telah dirumuskan dalam Undang-undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 yang menyatakan :  

“Bahwa yang dimaksud tindak pidana dibidang perpajakan adalah perbuatan 

subyek hukum yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau 

menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuandan atau keterangan 

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau menolak untuk dilakukan 

pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar; atau tidak 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau 

tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau tidak 

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.” 

 

 

                                                           
25

 B. Boedion.  Perpajakan Indonesia.Jakarta : Diadit Media, 1987. hlm.334. 



39 
 

Pasal 1 angka 31 Undang-undang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan : 

” bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 

perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.” 

 

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tujuan Penyidikan Tindak Pidana Pajak adalah: 

1. Agar masalah tindak pidana perpajakan menjadi terang dan jelas. 

2. Menemukan tersangka. 

3. Mengetahui besarnya jumlah pajak yang digelapkan. 

 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Undang-undang perpajakan 

Nasional adalah sistem self assessment (perhitungan sendiri) dimana kepada wajib 

pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan 

Menyetorkan ke kas Negara. Dalam sistem ini tentu diperlukan kejujuran, dan tetap 

ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui pengisian surat 

pemberitahuan. Untuk itu Fiskus diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap kebenaran dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari wajib pajak yang 

bersangkutan. Tindak pidana mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak setiap 
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Pejabat  baik  petugas pajak atau pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan 

 dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak (WP) yang menyangkut masalah 

perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 

(WP) tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut: 

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 

kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun 

dan denda paling banyak Rp 4.000.000. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut 

menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 

25.000.000. 

2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000. Sanksi 

tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun 

dan denda paling banyak Rp 50.000.000.
26

 

Sanksi Pidana dalam bidang perpajakan dibagi dalam beberapa katagori yaitu :
27

 

1. Delik Kealpaan oleh Wajib Pajak ,setiap orang yang karena kealpaannya : 

a.       Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

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 

                                                           
26

 http://www.wikiapbn.org/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan/ 
27

 http://elpardani.blogspot.co.id/2013/10/tindak-pidana-perpajakan.html 



41 
 

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 di pidana kurungan paling 

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

2.    Delik Kesengajaan oleh Wajib Pajak , dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan 

paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setiap orang yang dengan 

sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara : 

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau 

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

c. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh petugas perpajakan (Fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan 

terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak 

yang terutang dalam dan jumlah pajak yang harus dibayar. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat 

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran 

tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul.
28

  

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

denganmenggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengakaji kaidah-kaidah hukum 

pidana, peratuan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang 

relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti. 

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan dengan menelaah 

hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di 

lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara 

dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat 

dalam penelitian ini. 

                                                           
28

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32. 
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B. Sumber dan jenis data 

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data 

primer, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. 

Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di 

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan 

mengakaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara 

responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip 

dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan 

dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri 

dari bahan hukum antara lain : 

a.Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan.  Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum 

sebagai berikut : 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 73 Tahun 1948 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

4) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang pajak pertambahan nilai atas 

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer antara lain literatur dan referensi.  

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-

karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

C. Penentuan Narasumber  

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat di duga-duga. 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan 
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karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya 

kurang dari populasi. Oleh karena itu narasumber dalam membahas skripsi ini 

meliputi : 

a. Penyidik Pada Polda Lampung    : 1 Orang 

b. Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung   : 1 Orang 

c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang 

d. Petugas Pajak      : 1 Orang 

 

Jumlah Narasumber      : 4 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

a.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, 

dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis 

peraturan perundang-undangan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada 

tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara yaitu cara 

memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara 

tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

kemudian diolah dengan cara sebagai berikut : 

a. Seleksi Data 

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas 

dalam penelitian. 

b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga 

sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan. 

c. Sistematisasi Data 

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan 

posisi pokok permasalahan secara sistematis.  

E. Analisis Data 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan 

diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya 

terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan 

metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilakan data eskriptianalisis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Data yang 

sudah disususn dilaporkan dengan apa adanya dan dianalisis kemudian diambils 

ebuah kesimpulan yang logis. 
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V.PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab 

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan pajak pertambahan 

nilai (PPN) dalam tahap formulasi dilakukan sesuai aturan hukum pidana 

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam kasus 

tersebut terdapat asas lex specialis derogat legi generali dan di dalam KUHP 

terdapat unsur penggelapan dikenakan Pasal 372 KUHP dimana penegakan 

hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 372 

KUHP untuk ancaman pidananya ringan dan sudah ada Undang-undang 

perpajakan, maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d 

dan i Undang-undang Nomor 16  Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan sudah mampu menjerat pelaku penggelapan pajak 

pertambahan nilai dan memberikan efek jera terhadap pelakunya.  

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PNN) yaitu faktor hukumnya sendiri 

yang dalam hal ini Undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan 

dan tidak menimbulkan efek jera. Sarana dan fasilitas yang belum 

sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi. 

Faktor dari masyarakatnya sendiri yang belum taat membayar pajak. 
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B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. penegakan hukum terhadap tidak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai 

dalam penggelapan pajak tidak perlu menggunakan Pasal 372 KUHP karena 

dalam kasus tersebut terdapat asas lex specialis derogat legi generali Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan perbuatan tindak pidana di perpajakan diatur dalam Pasal 39 ayat 

(1) huruf c, d dan i yang sanksi pidananya sudah cukup untuk memberikan efek 

jera kepada pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Bagi aparat penegak 

hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak 

hukum dalam mencegah tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai. 

2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan 

penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak juga pada pengusaha kena 

pajak agar situasi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana penggelapan  

pajak pertambahan nilai mengenai kerugian pendapatan Negara dapat 

dikembalikan seperti semula. Namun dalam tindak pidana penggelapan pajak 

jangan hanya sanksi adminstrasi saja tetapi harus ada unsur pidananya agar 

memberi efek jera kepada wajib yang melakukan penggelapan pajak 

pertambahan nilai. Dalam penegakan hukum nya aparat penegak hukum harus 

ada upaya-upaya lain untuk pencegahan kejahatan dibidang perpajakan 

khusunya pajak pertambahan nilai. 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tataa 

Cara Perpajakan 

Media 

http://lampung.tribunnews.com/2016/08/30/pengemplang-pajak-rp-65-miliar-

jalani-sidang-perdana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai 

https://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-

dugaan-penggelapan-pajak-im3 

http://www.wikiapbn.org/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan/ 

http://elpardani.blogspot.co.id/2013/10/tindak-pidana-perpajakan.html 

https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai
https://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-dugaan-penggelapan-pajak-im3
https://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-dugaan-penggelapan-pajak-im3
http://www.wikiapbn.org/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan/
http://elpardani.blogspot.co.id/2013/10/tindak-pidana-perpajakan.html
https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/

