UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG
CUKAI
[LN 1995/76, TLN 3613]
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141,
menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor Barang
1

Pasal 14
(1) Untuk menjalankan usaha sebagai:
a. Pengusaha Pabrik; atau
b. Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau
c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu; atau
d. Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita
cukai, masing-masing wajib memiliki izin dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau
b. badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau
orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.
(3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang
pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama
dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang
dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal:
a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
b. tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun;
c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;
d. pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi
yang berkedudukan di luar Indonesia;
e. pemegang izin dinyatakan pailit;
f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
g. pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-undang ini;
h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30.
(5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap Barang Kena
Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam Pabrik atau Tempat
Penyimpanan dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya surat keputusan
pencabutan izin.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk pengusaha
Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu.
(7) Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan
usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai
tertentu, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pelekatan pita cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(8) Ketentuan tentang pemberian izin dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
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Pasal 14
Ayat (1)
Izin menurut ketentuan pada ayat ini tanpa mengurangi persyaratan
atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
Barang Kena Cukai tertentu, atau Importir yang bersangkutan sehubungan
dengan kegiatan pengusaha atau Importir tersebut.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Barang Kena Cukai tertentu" dalam
huruf ini adalah etil alkohol dan minuman yang mengandung etil
alkohol.
Huruf d
Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan
cara pelekatan pita cukai, terhadap Importirnya diwajibkan memiliki
izin karena pemesanan dan pelekatan pita cukai hanya boleh
dilakukan oleh mereka yang memiliki izin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengertian izin wajib diperbaharui berarti setelah jangka waktu dua
belas bulan berakhir, harus telah memiliki izin baru.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan
yang ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.
Huruf d
Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan
di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2)
hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang
berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu,
apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi
yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi
tambahan yang bersifat administratif.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (5)
Apabila jangka waktu tiga puluh hari dilewati, cukai belum dilunasi,
dan Barang Kena Cukai masih berada di dalam Pabrik atau di Tempat
Penyimpanan, Barang Kena Cukai tersebut harus dimusnahkan.
Ayat (6)
Karena Barang Kena Cukai tertentu yang berada di Tempat
Penjualan Eceran telah dilunasi cukainya, apabila izin Tempat Penjualan
Eceran tersebut dicabut, Barang Kena Cukai yang ada di dalamnya harus
dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu
lainnya atau dimusnahkan.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "menjalankan usaha Pabrik atau Tempat
Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu
atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pelekatan pita cukai" adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi
kuat ke arah menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum
memproduksi atau menyimpan Barang Kena Cukai atau menjual eceran
Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang
pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.
Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap
pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.
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Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang
mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 50
Yang dimaksud dengan “kerugian negara” dalam pasal ini
adalah tidak diterimanya pungutan cukai yang seharusnya
menjadi hak negara.
Pasal 51
Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a2 atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)3, yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52
Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
mengeluarkan Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan
Tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1)4, yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara

Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 16
(1) Pengusaha Pabrik wajib:
a. mencatat dalam Buku Persediaan mengenai Barang Kena Cukai yang dibuat di
Pabrik, dimasukkan ke Pabrik atau dikeluarkan dari Pabrik;
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan "Buku Persediaan" dalam huruf ini adalah
buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah Barang Kena Cukai yang
dibuat di, dimasukkan ke, dikeluarkan dari, dan sisa yang ada di dalam
Pabrik.
3
Pasal 16
(2) Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib mencatat dalam Buku Persediaan mengenai
Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Tempat
Penyimpanan.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (2)
Cukup jelas.
4
Pasal 25
(1) Pemasukan atau pengeluaran Barang Kena Cukai ke atau dari Pabrik atau Tempat
Penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan
dokumen cukai.
Penjelasan:
Pasal 25
2
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paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53
Barangsiapa membuat, menggunakan, atau menyerahkan buku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165, Pasal 176, dan Pasal 197, atau dokumen cukai

Ayat (1)
Barang Kena Cukai yang ditimbun dalam Pabrik atau Tempat
Penyimpanan masih terutang cukai. Oleh karena itu, terhadap pemasukan
Barang Kena Cukai ke tempat tersebut wajib diberitahukan kepada Kepala
Kantor dan dilindungi dokumen cukai.
Demikian pula pada pengeluaran Barang Kena Cukai dari tempat tersebut
baik yang belum dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan
cukai maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan kepada
Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasan atau
sebagai bahan pencatatan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
5

Pasal 16
(1) Pengusaha Pabrik wajib:
a. mencatat dalam Buku Persediaan mengenai Barang Kena Cukai yang dibuat di
Pabrik, dimasukkan ke Pabrik atau dikeluarkan dari Pabrik;
b. memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang Barang Kena
Cukai yang selesai dibuat.
(2) Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib mencatat dalam Buku Persediaan mengenai
Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Tempat
Penyimpanan.
(3) Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak melakukan
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar satu kali nilai cukai dari Barang Kena Cukai yang tidak dicatat.
(4) Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar satu kali nilai
cukai dari Barang Kena Cukai yang tidak diberitahukan.
(5) Ketentuan tentang Buku Persediaan dan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang
selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Menteri.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Buku Persediaan" dalam huruf ini
adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah Barang Kena
Cukai yang dibuat di, dimasukkan ke, dikeluarkan dari, dan sisa yang
ada di dalam Pabrik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "secara berkala" dalam huruf ini dapat
berupa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan
dengan jenis Barang Kena Cukai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap
pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
6
Pasal 17

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995

337

yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
enam tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 53
Buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Pasal 17, dan
Pasal 19 adalah buku-buku yang diwajibkan berdasarkan
Undang-undang ini berupa:
- Buku Persediaan;
- Buku Rekening Barang Kena Cukai;
- Buku Rekening Kredit.
Pasal 54
Barangsiapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk
dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau

(1) Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggarakan Buku Rekening Barang Kena Cukai
untuk setiap Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan mengenai
Barang Kena Cukai tertentu yang masih terutang cukai dan berada di Pabrik atau
Tempat Penyimpanan.
(2) Pejabat Bea dan Cukai mencatat Barang Kena Cukai yang masih terutang cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) atau
ayat (3) ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai.
(3) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas
utang cukai dari Barang Kena Cukai yang ada menurut Buku Rekening Barang Kena
Cukai.
Penjelasan:
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Buku Rekening Barang Kena Cukai" adalah
buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah Barang Kena Cukai tertentu
yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat,
dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil
pencacahan dari suatu Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
7
Pasal 19
(1) Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggarakan Buku Rekening Kredit untuk setiap
Pengusaha Pabrik atau Importir mengenai cukai yang mendapatkan penundaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan pelunasan atau penyelesaiannya.
(2) Ketentuan tentang Buku Rekening Kredit diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Penjelasan:
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Buku Rekening Kredit" adalah buku daftar
yang berisi catatan tentang jumlah cukai yang diberikan penundaan
pembayaran dan pelunasan serta penyelesaiannya.
Pengertian cukai yang mendapatkan penundaan pada ayat ini adalah cukai
yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai yang diberikan
penundaan untuk pembayaran cukai atas pemesanan pita cukainya.
Utang cukai yang mendapatkan penundaan tersebut dapat dilunasi dengan
cara pembayaran atau diselesaikan dengan cara lain, misalnya
diperhitungkan dengan pengembalian cukai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 8
dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55
Barangsiapa secara melawan hukum :
a. membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; atau
b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai
yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau
c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan
untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai, dipidana
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling
banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56
Barangsiapa menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak
pidana berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57
Barangsiapa tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau
tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, dipidana dengan

8

Pasal 29
(1) Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya
boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas
untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.
Penjelasan:
Pasal 29
Ayat (1)
Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang
pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk
kepentingan pelekatan pita cukai pengawasannya.
Yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang
dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku berdasarkan Undang-undang ini.
9
Pasal 40
Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan
tanda pengaman yang diperlukan pada bagian-bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Penjualan Eceran, tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang di dalamnya
terdapat Barang Kena Cukai guna pengamanan cukai.
Penjelasan:
Pasal 40
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pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58
Barangsiapa menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada
yang tidak berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai
yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat
tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Pasal 58
Pada prinsipnya pita cukai hanya bisa dilekatkan pada barang
Kena Cukai yang diproduksi oleh pengusaha yang memesan
pita cukai tersebut. Oleh karena itu, apabila pita cukai yang
telah dipesan dipindahtangankan kepada pihak lain, perbuatan
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena
dapat merugikan keuangan negara sehingga diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda
paling banyak sepuluh kali nilai cukai dari pita cukai yang
bersangkutan.
Pasal 59
(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil
dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya.
(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama
enam bulan.
Penjelasan:
Pasal 59
Ayat (1) Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau
sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau
penghasilan yang sah yang diperolehnya disita.
Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah
digunakan untuk melunasi pidana denda.
Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2) Cukup jelas.

Wewenang Pejabat Bea dan Cukai yang diatur dalam pasal ini dimaksudkan
untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik, dalam rangka
pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan adanya
penjagaan/pengawalan secara terus-menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai
atau untuk mengamankan barang-barang bukti karena ada dugaan kuat
terjadinya pelanggaran.

340

KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP

Pasal 60
Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah
lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana.
Penjelasan:
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61
(1) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas
nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan,
atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap :
a. badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi tersebut; dan/atau
b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan
pencegahannya.
(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau
atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan,
atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan,
perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan
apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum,
perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu
penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari
seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut
dapat diwakili oleh seorang lain.
(4) Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan,
atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana
pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut
diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana
denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan
pidana denda.
Penjelasan:
Pasal 61
Ayat (1) Ayat ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya
suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,
yayasan, atau koperasi, karena dalam kenyataan dapat terjadi
orang pribadi melakukan tindakan atas nama badan-badan
tersebut, dan/atau harus dipidana juga mereka yang telah
memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau
yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan
pencegahannya sehingga tindak pidana tersebut terjadi.
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Tindak pidana dimaksud tidak harus berada pada satu orang,
tetapi dapat pula berada pada lebih dari satu orang.
Termasuk dalam pengertian “pimpinan” adalah orang yang
nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan, dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan
badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan,
atau koperasi.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hubungan lain” pada ayat ini,
antara lain, hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah kuasa
hukum atau orang pribadi lainnya di luar badan hukum,
perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi
yang secara sah menerima kuasa dari pengurus untuk
bertindak untuk, dan atas nama pengurus.
Ayat (4) Ayat ini memberikan penegasan bahwa terhadap badan
hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi hanya dapat dikenai pidana denda. Oleh karena itu,
tindak pidana yang dilakukan badan hukum, perseroan,
perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, yang
diancam dengan pidana penjara, pidana yang dijatuhkan
digantikan pidana denda. Penggantian tersebut tidak
menghapuskan pidana denda yang dijatuhkan.

