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ABSTRAK  
 
 

Tesis ini berjudul “PEMBATASAN TAX AVOIDANCE OLEH KORPORASI 
MULTINASIONAL”. Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu korporasi 
multinasional yang memiliki kemampuan dalam mendirikan anak perusahaan dalam 
bisnis berskala internasional. Korporasi multinasional mendirikan anak perusahaan di 
negara-negara lain dengan tujuan untuk membuat saluran keuangan. Anak perusahaan 
digunakan sebagai saluran untuk memindahkan keuntungan mereka. Anak perusahaan 
juga didirikan di negara surga pajak dengan tujuan untuk memindahkan dan 
menyimpan keuntungan, guna memperkecil hutang pajak. Surga pajak merupakan 
faktor yang paling berpengaruh bagi korporasi multinasional untuk mendirikan anak 
perusahaan, melakukan perencanaan pajak, memindahkan keuntungan dengan harapan 
dapat memperkecil hutang pajak di suatu negara atau dengan kata lain untuk 
melakukan penghindaran pajak. Padahal, dengan menggunakan surga pajak dan 
menghindar dari hutang pajak, korporasi multinasional dapat menyebabkan kerugian 
terhadap pendapatan pemerintah, termasuk negara asalnya. Tujuan penulisan tesis ini 
adalah untuk menganalisa bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi 
multinasional, dan menganalisa upaya apa yang ditempuh untuk membatasi 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi multinasional.  Teknik yang 
digunakan dalam penulisan tesis yaitu pendekatan konseptual, pendekatan melalui 
perundang-udangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Pendekatan 
melalui peraturan perundang-undangan dilakukan oleh penulis dengan 
mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku 
berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa. Pendekatan konseptual dilakukan 
dengan membahas konsep-konsep hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Sehingga, penulis dapat memahami ratio decidendi yang digunakan oleh 
hakim dalam memutus kasus yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. 
Pendekatan Kasus dilakukan untuk menemukan fakta-fakta materiilnya. Fakta-fakta 
materiil tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu , dan segala yang menyertaiya 
asalkan tidak terbukti sebaliknya. Sedangkan, Pendekatan Perbandingan dilakukan 
dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan membandingkan hukum suatu 
negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan 
hukum dari waktu yang lain. 
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