
BAB III 

PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  HUKUM ISLAM 

 

A. Praktik Penggelapan Pajak menurut Hukum Positif 

 Hukum pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 

23A yang berbunyi: “Pajak dan  pungutan  lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang.” Jadi hukum pajak adalah suatu kewajiban warga 

negara yang bersifat memaksa, dimana pengaturannya 

diserahkan kepada negara sesuai UU yang berlaku. Namun pada 

praktiknya, penyimpang dalam  upaya pencapaian target pajak 

justru  senantiasa dimanfaatkan oleh oknum  petugas pajak, 

wajib pajak dan konsultan  pajak untuk bekerjasama dan secara 

terencana melakukan  tindak kejahatan di bidang perpajakan 

seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan 

dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau 

memperkaya diri sendiri, sehingga pada saatnya dapat 

menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara. 

 Untuk menghindari pelacakan harta kekayaan yang 

diperoleh dari kejahatan ekonomi berupa kejahatan perpajakan 

biasanya pelaku melakukan tindakan pengalihan, 

menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil 

kejahatan perpajakan dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh 

aparat  penegak hukum. Kejahatan di bidang perpajakan 

digolongkan sebagai "kejahatan luar biasa" (extra ordinary 

crimes).
1
 

 Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kejahatan di 

bidang perpajakan tidak jarang dilakukan oleh oknum petugas 

pajak, atau dilakukan secara bersama-sama  dengan orang-orang 

yang terkait dengan institusi perpajakan berselimut yuridis 

formil, baik sebagai pembantu, pelaku penyuruh maupun pelaku 

intelektualnya. 

                                                           
1
 J.E Sahetapy, KejahatanKorporasi, (Bandung: PenerbitEresco, 

1994), h. 28. 
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 Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan di bidang 

perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara 

yang luar biasa pula mengingat hasil  Kejahatan juga dibedakan 

dengan kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan ini sangat  

merugikan dalam konteks pendapatan negara, yang apabila 

dibiarkan begitu saja akan mengganggu stabilitas ekonomi yang 

berkesinambungan bagi penyelenggara negara. Di bidang 

perpajakan mengandung makna adanya hak dan kewajiban, 

sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Hal ini tentunya pada pelaksanaannya 

melekat perilaku  kepatuhan dan ketidakpatuhan. 

 Untuk hal ini, ketidakpatuhan membayar pajak merujuk 

pada ketidakberhasilan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri 

pada institusi pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), menghitung, membayar dan melaporkan 

pelaksanaan kewajiban pajaknya dalam Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara benar dan lengkap, baik karena alpa maupun 

sengaja.  

 Ketidakpatuhan membayar pajak baik yang masih legal 

maupun illegal merupakan fenomena yang umum terjadi di 

hampir semua negara. Kendati angka persisnya penghindaran 

dan penggelapan pajak masih dapat diperdebatkan, paling 

kurang terdapat indikasi seberapa besar ketidakpatuhan pajak 

yang terjadi dalam sistem perpajakan di beberapa negara.  

  Sebagaimana diketahui bahwa Pajak bersifat memaksa 

berdasarkan Undang- Undang sehingga apabila tidak dipatuhi 

atau dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi pelakunya. 

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self Assessment 

dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar,  

menghitung, memperhitungkan, membayar dan  melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. .Konsekuensi dari penerapan Self 

assessment ini memberikan tanggungjawab besar pada Wajib 

Pajak untuk melakukan kepatuhannya secara sukarela. Potensi  

pelanggaran dari kepatuhan sukarela tersebut adalah : 

a. Penghindaran  Pajak (Tax avoidance) adalah Suatu 

bentuk transaksi  yang ditujukan untuk meminimalkan 

beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-
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kelemahan ketentuan perpajakan .Cirinya adalah 

berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara: 

1) Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan; 

2) Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan 

Undang-Undang 

b. Penggelapan Pajak (TaxEvasion)  adalah upaya 

penyelundupan  pajak, Suatu bentuk memperkecil pajak 

yang terutang dengan cara melanggar ketentuan 

perpajakan, misalnya : 

1) tidak melaporkan  sebagian  penjualan. 

2) memperbesar biaya dengan cara fiktif. 

3) memungut pajak tetapi tidak menyetor 

 

B. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak. 

1. Sanksi menurut hukum positif 

 Sebagai otoritas pajak di Indonesia dalam melaksanakan 

tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi pelayanan 

dan fungsi penegakkan hukum. Contoh pelayanan adalah 

memberikan  pelayanan pendaftaran  Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP),  Pengukuhan  Penghasilan kena pajak (PKP), 

Sosialisasi Perpajakan dan lain-lain. Selain fungsi pelayanan 

tersebut, Ditjen pajak juga melakukan penegakkan hukum bagi 

pelanggar hukum  pajak: Penegakkan  hukum  ringan  (Soft Law 

Enforcement)  dikenakan atas pelanggaran yang bersifat 

administrasi, yaitu berupa denda atau bunga  (sanksi 

administrasi umum), misalnya telat lapor  SPT tahunan  Orang  

pribadi dikenakan dendaRp. 100.000,- 

 Penegakkan  hukum  berat (Hard Law Enforcement) 

dikenakan atas tindak pidana `perpajakan, sanksi yang 

dikenakan adalah sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana. 

 Berikut ringkasan beberapa pasal dalam  buku Ketentuan 

Umum Perpajakan (KUP)  yang dikenakan atas tindak pidana 

perpajakan diantaranya, dalam (KUP)  Pasal 38 yang berbunyi 

Setiap orang yang karena kealpaannya:  

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau  
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2. 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.  

Dalam  Pasal 39 ayat 1 juga disebutkan bahwa: 

1 Setiap orang yang dengan sengaja:  

a.  tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;  

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak;  

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;  

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;  

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29;  

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau 

tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;  

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak 

meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;  

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen 

lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan 

yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 

secara program aplikasi on-line di Indonesia 
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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.   

 

Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39A 

Setiap orang yang dengan sengaja:  

1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, 

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, 
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dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan 

transaksi yang sebenarnya; atau  

2. 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.  

 

Dan dalam Pasal 41A yang berbunyi : 

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti 

yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi 

dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau 

memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah). 

Ketentuan Pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 41B 

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau 

mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima 

juta rupiah). 

Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41C 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).  
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(2)  Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak 

terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling 

banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data 

dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan 

atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah).  

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data 

dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian 

kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Pasal 43 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 

39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib 

Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang 

turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang 

membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.  

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 

Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, 

yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

 Pasal 34 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak 

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 



 

 

 
 

52 

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:  

1. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai 

saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau  

2. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan 

Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan 

kepada pejabat lembaga negara atau instansi 

Pemerintah yang berwenang melakukan 

pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. 

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan 

berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya 

memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti 

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 

yang ditunjuk.  

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim 

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 

Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis 

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis 

dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.  

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, 

keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan 

keterangan yang diminta.  

Pasal 36A 

(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan 

sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2)  Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan 

sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen 

Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan 

investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti 

melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib 

Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan 

hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri secara melawan hukum dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau 

menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu 

bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan perubahannya.  

(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata 

maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya 

didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 

 Rendahnya realisasi potensi pajak dikarenakan kendala 

administrasi antara lain karena kesulitan:  

1. identifikasi dan pencarian lokasi pembayar pajak, 

2. kurangnya data dan informasi pajak untuk menentukan 

kelengkapan dan kebenaran SPT dan utang pajak, dan 

3. penagihan pajak kurang dapat dilakukan sepenuhnya 

karena adanya ketidakpatuhan pajak secara meluas. 

 Sedangkan dari sisi pembayar pajak, secara umum boleh 

dikatakan bahwa kurangnya pendidikan dan pengawasan pajak, 

merupakan beberapa penyebab kekurang patuhan perpajakan.
2
 

                                                           
2
 Nurkholis, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Aplikasinya Di Indonesia” (online) tersedia di : http://www.pajakdalam 

pandangan hukum Islam.com, (23 juli 2016) 
 

http://www.pajakdalam/


 

 

 
 

54 

 Di samping itu dalam praktek tindak pidana perpajakan 

ini terindikasi terjadinya kejahatan pencucian uang sebagai 

upaya penanggulangan terhadap praktek tax crime berupa 

kejahatan perpajakan. Indonesia telah melakukan kriminalisasi 

terhadap pencucian  uang sejak awal tahun 2002 dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), dan 

kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta Undang-Undang bahwa 

syarat kriminalisasi pada umumnya meliputi adanya korban, 

kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, 

harus berdasarkan asas ratio principle dan adanya kesepakatan 

sosial . 

 Kriminalisasi termasuk salah satu masalah pokok dalam 

hukum pidana. Menganalisis syarat kriminal tidak mungkin 

lepas dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan 

kebijakan sosial. Berkaitan dengan itu terdapat syarat 

kriminalisasi yang harus didahului oleh pertimbangan-

pertimbangan :  

1. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan 

tujuan pembangunan nasional.  

2. Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan dan mengadakan 

peneguran terhadap tindakan penanggulangan itu 

sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman 

masyarakat.  

3. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau 

ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak 

dikehendaki karena perbuatan mendatangkan 

kerugian bagi masyarakat. 

4. penggunaan hukum pidana harus pula 

memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and 

benefit principle). 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UUPPTPPU) yang telah mengklasifikasi tindak pidana di 
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bidang perpajakan merupakan salah satu predicate crime money 

laundering.
3
 

Bila dipahami bahwa semua tindak pidana ekonomi yang 

berkaitan dengan aliran dana akan bermuara pada perbuatan 

pencucian uang, maka seharusnya penerapan UUTPPU terhadap 

perkara kejahatan di bidang perpajakan juga harus banyak, 

terutama menyangkut penerapan prinsip. Tetapi pada 

kenyataannya putusan pengadilan terhadap kejahatan 

menggunakan aliran dana yang dikaitkan dengan UUTPPU tidak 

sampai 20 putusan, padahal kejahatan di bidang perpajakan yang 

sampai pada pengadilan walaupun masih minim namun jumlah 

tindak pidana yang terindikasi perpajakan sangat besar.
4
 

Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian 

uang suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan 

ekonomi khususnya kejahatan perpajakan bukan saja melalui 

upaya penerapan hukum terhadap kejahatan asal tersebut tetapi 

juga menghadang hasil aliran hasil kejahatan dengan ketentuan 

anti pencucian tersebut yakni dengan menerapkan transaksi 

keuangan yang mencurigakan. Penyalahgunaan   kewajiban di 

bidang perpajakan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, 

sehingga kejahatan berlangsung secara terus menerus dengan 

melibatkan pihak-pihak terkait wajib pajak maupun institusi 

pajak itu sendiri. 

Kita ketahui bahwa kejahatan penggelapan pajak, 

pencucian uang dan korupsi merupakan rangkaian kejahatan 

yang saling terkait satu sama lain, namun dalam penanganannya 

tidak selalu sama. Misalnya untuk kasus penggelapan pajak, 

penyelesaiannya boleh di luar persidangan. UU KUP memberi 

peluang kepada pelaku penggelapan pajak bebas dari jeratan 

hukum pidana. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan 

untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

                                                           
3
  Pasal 2 ayat (1) huruf v Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

yakni hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana di bidang perpajakan. 
4
UU No 15 Tahun 2002 yang kemudian di amandemenmenjadi UU 

No.25 Tahun 2003 serta UU No. 8 Tahun 2010. 
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Keuangan.  Namun demikian, penghentian penyidikan pidana 

tersebut hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi 

utang pajak beserta dendanya.  

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kejahatan 

pajak juga terkait erat dengan praktik korupsi. Untuk 

mengetahui pola kejahatan korupsi dalam perpajakan dengan 

memperhatikan rutinitas, momen-momen dan makna-makna 

yang bersifat problematik dari kehidupan individu atau 

sekelompok individu dalam lingkungan perpajakan. sebagai 

berikut:5 

1. Korupsi internal,  dilakukan oleh hukum aparat pajak 

dalam lingkup Ditjen Pajak itu sendiri dengan pola:  

a. personalia, berhubungan dengan masalah 

kepegawaian, yang dalam hal ini diindikasikan 

adanya jual-beli jabatan, rekruitmen dan penempatan. 

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan 

untuk menentukan jabatan seseorang melalui 

penyuapan. Nepotisme dan pengaruh untuk 

mendapatkan suatu jabatan.Pola ini lazim terjadi  

pada posisi tertentu, misalnya oknum pejabat pajak 

pada kantor pemeriksa pajak tertentu, yang bisa 

"dijual" oleh oknum pejabat yang menguasai 

personalia, dan "dibeli untuk investasi" bagi yang 

memerlukan posisi tersebut.  

b. pencarian data, yaitu adanya sistem bagi hasil imbalan 

dari oknum pemeriksa pajak kepada petugas yang 

mengurus data wajib pajak.  

2. Korupsi eksternal, dilakukan aparat pajak dalam  

berhubungan dengan wajib pajak dengan pola; 

a. pembayaran untuk jasa-jasa wajib, yaitu tambahan 

uang untuk melancarkan jasa yang seharusnya 

dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya resmi yang 

kecil. Hal ini dilakukan oleh oknum aparat pajak 

terhadap orang yang memerlukan jasa-jasa tertentu 

di Ditjen Pajak;  

                                                           
5Ibid. h. 33 
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b. negosiasi pajak yang berkaitan dengan proses kontak 

langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak 

yang melahirkan negosiasi dengan  imbalan tertentu. 

Hal ini bisa berupa: pertama, oknum petugas pajak 

menggertak wajib pajak dengan mengenakan jumlah 

pajak yang lebih besar dari yang sebenarnya agar 

wajib pajak mau melakukan negosiasi.  

Cara ini disebut juga komisi. Oknum petugas pajak 

kemudian  mengutip sejumlah tertentu dengan mengurangi 

jumlah setoran pajak kepada Negara; dan kedua, oknum wajib 

pajak yang aktif bernegoisasi dengan oknum petugas pajak 

dengan menawarkan suap agar mengurangi beban pajak 

sebenarnya dengan merugikan keuangan negara. Dalam 

melakukan negosiasi biasanya dengan melibatkan konsultan 

pajak. 

 Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama 

pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan 

maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Mengingat 

begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi 

penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan 

harus dapat dicegah dan diberantas. Salah satu cara untuk 

memberantas dan  mencegah terjadinya tindak pidana 

perpajakan adalah menerapkan rezim anti money laundering. 

Sejalan dengan itu, setiap pelaku kejahatan di bidang perpajakan 

harus dihukum dan hasil kejahatannya disita oleh negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Berdasarkan modus operandi pelaku tindak pidana 

perpajakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dan 

mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan melalui 

praktek pencucian  uang  pada dasarnya sama dengan praktek 

tindak pidana lainnya. Adapun pola pencucian uang dimaksud 

sebagai berikut:
6
 tahap penempatan (placement), merupakan 

tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada 

suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna 

                                                           
6Yenti Garnasih, Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang (Money 

Laundering), Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2010, 

h.45  
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mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, 

biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam 

jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa 

rekening di beberapa tempat;  tahap pelapisan (layering), 

merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang 

tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan 

tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan 

melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana 

kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. 

 Tindakan ini dapat berupa : mentransfer ke negara lain 

dalam bentuk mata uang asing, pembelian properti, pembelian 

saham  pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank 

A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya. tahap 

penggabungan (integration), merupakan tahap mengumpulkan 

dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah 

melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang 

sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih 

dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul 

kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal. 

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian  uang terdapat  

pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada 

tipologinya :
7
 

a. tipologi dasar : 

1) Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan 

seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu 

yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat 

dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang 

ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-

cirinya adalah: orang ketiga hampir selalu nyata dan 

bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang 

ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang 

ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang 

bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku 

sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap 

saat. 

                                                           
7Yunus Husein, Loc.cit , h.23 
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2) Modus topeng usaha sederhana, merupakan 

kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang 

tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu 

bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang 

merupakan hasil tindak pidana. 

3) Modus perbankan sederhana, dapat merupakan 

kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga 

dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan 

sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk 

cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam 

deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan 

cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. 

Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui 

dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain 

yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar 

masuknya dari proses transaksi baik yang menuju 

pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun 

pada pembayaran-pembayaran lain.  

4) Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang 

dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu 

usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke 

bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang 

kemudian digunakan untuk pembelian aset atau 

pendirian usaha-usaha lain.  

 

C. Praktik Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum 

Islam 
 Dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan hukum 

pajak, aplikasi dan kejahatan dalam dunia perpajakan , para 

ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak 

kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan 

beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola 

pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara 

melakukan korupsi hasil pajak.
8
  

                                                           
 

8
 Widi Widodo dan Dedy Djefris, “Bagaimanakah Pandangan 

Agama Terhadap Pemungutan Pajak”, dalam Moralitas, Budaya dan 

Kepatuhan Pajak (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24.  
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 Sebenarnya para ulama sendiri berbeda pendapat 

mengenai hukumnya, namun semuanya berpegang pada hadist, 

baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan bahkan 

sampai pada tingkat mewajibkan. Bagi yang mengharamkan 

berpegang pada hadist Nabi: 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل  ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله ََل ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل َسَِ
 َيْدُخُل اْْلَنهَة َصاِحُب َمْكسٍ 

Dari „Uqbah bin „Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah 

Saw. berkata: “Tidak akan masuk Surga orang yang mengambil 

pajak secara zhalim.
9
 

 

أَِمْيًا َعْن َأِب اْلَْْْيِ قَاَل َعَرَض َمْسَلَمُة ْبُن ُُمَلهٍد وََكاَن 
َعَلى ِمْصَر َعَلى ُرَوْيِفِع ْبِن ََثِبٍت َأْن يُ َولَِّيُه اْلُعُشوَر فَ َقاَل ِإّّنِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل ِإنه َصاِحَب  ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله َسَِ
 اْلَمْكِس ِف النهارِ 

Dari Abu al-Khair berkata:  Maslamah bin Mukhallad waktu itu 

dia adalah seorang Amir di Mesir menawarkan Ruwaifi‟ bin 

Tsabit al-Anshari untuk mengurus harta al-„usyur (sepersepuluh 

yang diwajibkan pada harta dagangan), dia berkata; saya 

mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang memungut 

cukai itu di Neraka”.
10

 

 

 Al-Qardhawi dalam penelitiannya tentang pajak 

menyatakan bahwa kebanyakan hadist-hadist yang mencela al-

maks tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya.
11

 

Adapun hadis-hadisnya yang shahih, maka tidak mengandung 

                                                           
9
 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Sunan Abi Daud, jilid 

III, Beirut. Dar el Fikri 1994,h.161. 
 

10
 Ibid, h.161 

 
11

 A.Malik Madany, Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam dalam jurnal 

al-Jami‟ah. No. 56 Th. 1994. h 31. 
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penegasan tentang larangan memungut pajak secara mutlak. Al-

maks di sini bisa bermakna pajak dan pemungutan harta orang 

lain secara zalim dan sewenang-wenang guna kepentingan 

sendiri ataupun golongan. 

 Kalau  pemungutannya bertujuan untuk kepentingan 

rakyat  yang disertai dengan prinsip keadilan dan kebenaran, 

penulis fikir bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Apalagi 

menolak mentah-mentah ketentuan pemerintah terhadap pajak 

yang telah jelas tujuannya kembali kepada rakyat pula. Rakyat 

bebas menikmati layanan  publik yang didanai dari pajak 

mereka tadi. Namun jika terjadi penyimpangan pada 

pengeluaran dan pengalokasian dana pajak serta jauh dari tujuan 

asalnya yakni kesejahteraan rakyat, maka status pajaknya 

berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun 

banding pada badan pengurus pajak negara. 

 Bagi pihak yang menghalalkan atau membolehkan pajak 

berlandaskan pada dalil. 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم  َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيٍس َعْن النهِبِّ َصلهى اَّلله
ا ِسَوى الزهَكاةِ   قَاَل ِإنه ِف اْلَماِل َحقًّ

Dari „Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain 

zakat.”
12

 

 Selain itu, ada pula kaidah  الىاجب إال به فهى واجبما اليتم  

(sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan 

tanpanya, maka sesuatu itu wajib). Kaidah ini memiliki arti 

dalam hal penerapan kewajiban pajak, karena pada dasarnya 

membangun Negara merupakan kewajiban, sedangkan dalam 

                                                           
 

12
 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Sunan Tirmidzi, jilid 

I, Beirut, Dar el Fikri.1996,h.68. 
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rangka pembangunan dibutuhkan yang namannya pajak. Maka 

dalam hal ini hukum pajak menjadi wajib.  

 Dari kaedah ini lahirlah prinsip yang dapat 

memperkokoh keabsahan pajak: kriteria pokok semua alokasi 

pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, 

penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada 

penyediaan kenyamanan, kepentingan mayoritas yang lebih 

besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas yang 

lebih sempit, suatu pengorbanan/kerugian pribadi dapat 

ditimpakan untuk menyelamatkan kerugian public, dan suatu 

pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari 

dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih 

kecil, siapa saja yang menerima manfaat harus membayar 

ongkos, dan sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat 

dipenuhi, maka sesuatu itu wajib hukumya.
13

 

 Penulis mengambil sisi positif dari pengambilan pajak 

yakni walaupun merasa sedikit rugi dan terbebani namun 

kerugian itu dibayar dengan keuntungan berupa penggunaan 

fasilitas, pembangunan dan keamanan. Pendapat ini juga 

didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan 

asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa 

jika kas Bait al-Mal kosong sedangkan kebutuhan pasukan 

bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai 

atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan 

harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan 

kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat.   

Allah Swt. Berfirman dalam  Al-Qur‟an surat Al-Hujurat (49) 

ayat 15 
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 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa 

mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang 

yang benar.
14

 

 

Adapun dalam fiqh Islam telah ditegaskan bahwa 

pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara 

membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk 

menjalankan semua kegiatan pemerintahan.
15

  Zakat pada 

dasarnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang miskin. 

Sementara itu di sektor lain butuh dana yang lebih besar dan 

tidak kalah penting dari kesejahteraan rakyat miskin. Tentu saja 

dana yang terkumpul dari zakat tidak cukup untuk mendanai 

kegiatan negara dalam berbagai aspek. Maka dari itu, ditemukan 

solusi berupa kenakan pajak bagi seluruh warga negara, namun 

sekali lagi perlu melihat kondisi orang yang dikenai pajak. Jadi 

kondisi orang wajib pajak menentukan batasan ketentuan 

pajaknya. 

Monzer Kahf berpendapat bahwa pemungutan pajak 

diperbolehkan dengan memerhatikan beberapa hal urgen seperti: 

pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik 

kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak, orang 

miskin harus dibebaskan dari membayar pajak, pajak dapat 

dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat, serta 

pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan 

syari‟ah.
16

 

Kesimpulannya pajak dapat dikenakan dan dibebankan di 

bawah sistem Islam dengan syarat hendaknya pajak tersebut 

diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta 

bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Syarat penetapan 

kewajiban pajak pemungutan pajak menjadi suatu kewajiban 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya 

(Bandung:CV.Diponegoro,2005),  h. 413 
15

 Ibid. h. 47 
16

 Ibid. h. 47 
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apabila keadaannya sangat mendesak, di mana tidak ada sumber 

dana lain selain dari pajak, hasil pajak hendaknya tidak 

disalahgunakan untuk hawa nafsu dan maksiat atau pun untuk 

kepentingan pribadi, badan, kelompok maupun partai tetapi 

sasarannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan 

pemungutannya harus adil, merata dan tidak memberatkan orang 

wajib pajak (tergantung kemampuan ekonominya), dan 

hendaknya pemerintah melakukan musyawarah dengan para 

ahli/ ulama sebelum mengambil kebijakan pajak, serta sifatnya 

temporal tidak diterapkan secara terus menerus. 

Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai 

penyimpangan atau penyelewengan uang pajak atau istilah 

kerennya korupsi. Petugas pajak yang bersekongkol dengan 

wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan 

pajak sembari menerima “hadiah, uang pelicin” dari wajib pajak 

tersebut juga termasuk korupsi juga. Tindakan ini dikecam dan 

dinyatakan sebagai tindakan yang zalim karena dampaknya 

merugikan rakyat dan mengancam stabilitas keuangan negara. 

Dalam hadist-hadist yang dicantumkan sebelumnya 

menyebutkan hukuman pemungutan pajak yang zalim 

 mengantarkan pelaku pada hukuman tidak dimasukkan ke 

dalam Surga melainkan ditempatkan kepada Neraka.  

 

D. Sanksi  Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak 

Dalam Hukum Islam. 

Dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku penggelapan 

pajak bisa diterapkan hukum ta’zir. Dalam hal ini hukum ta’zir 

yang djelaskan dalam kitab fiqih yang paling ringan ialah 

bersifat teguran dan yang terberat ialah berupa hukuman mati. 

Mengomentari tentang beberapa hadist yang mencela 

profesi pajak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadits 

ini terdapat beberapa pelajaran yang agung, diantaranya ialah: 

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan 

termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya) dikarenakan 

mengambil hak orang lain dan mengalokasikannya pada bukan 
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tempatnya, dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang 

banyak sekali di akhirat nanti.
17

 

Adapun hukuman lain bagi penggelapan pajak bisa di 

Ta’zir, dikenakan denda, penyitaan aset hasil penggelapan, 

Pelaku penggelapan pajak mengambil harta yang bukan milik 

dan haknya secara zalim. Meskipun kebanyakan para pelakunya 

melakukan kezaliman secara sembunyi-sembunyi ataupun 

terang-terangan. 

                                                           
17

Imam al-Nawani, Syarhu al-Nawawi „ala Muslim dalam Program al-

Maktabah al-Syamilah, juz. 6, No 1043. h. 118. 


