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BAB III

KOMPETENSI PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN

PERSELISIHAN JUMLAH UTANG PAJAK DEBITOR PAILIT

1. Kompetensi Pengadilan yang Berwenang Mengadili Kepailitan atas

Pajak Debitor Pailit

Ketika Wajib Pajak (WP) dihadapkan pada utang pajak yang harus

dilunasi, pasti akan berpikir upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk

menyelesaikan persoalannya. Undang-undang perpajakan mengatur bahwa upaya

hukum yang dapat dilakukan hanyalah keberatan ke Ditjen Pajak, banding ke

Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 25, 27 UU

KUP dan Pasal 91 Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan

Pajak). Diluar ketiga lembaga tersebut tidak dimungkinkan lagi, kecuali gugatan

tindakan penagihan atas kepemilikan barang yang disita, bisa diajukan ke

Pengadilan Negeri (Pasal 38 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang  Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa).  Hukum pajak tegas mengatur bahwa pelunasan utang

pajak mempunyai hak mendahului (preferen) untuk pelunasannya dibanding utang

lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149

KUHPerdata.

Wajib Pajak (WP)  punya utang pajak dan juga punya utang kepada pihak

lain, utang pajak harus terlebih dahulu dilunasi. Kalau mengenai pengecualian

adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara dan biaya eksekusi yang

merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau
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Wajib Pajak. Bahkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dengan tegas menyebutkan bahwa "dikecualikan

dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib

dilakukannya berdasarkan perjanjian dan / atau karena undang-undang."

Penjelasannya : perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang misalnya,

kewajiban membayar pajak. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pengadilan

niaga selayaknya mendahulukan pelunasan utang pajak.

Yurisprudensi untuk masalah yang sama ada dalam putusan Mahkamah

Agung No. 74 PK/Pdt .Sus/ 2011 dalam perkara kepailitan antara PT. Koryo

International Indonesia (Debitor-Termohon Pailit) dengan PT. Lemindo Jaya

Abadi (Kreditor-Pemohon Pailit) yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Tangerang dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Wilayah Empat

dalam urusan utang pajak. Alasan hukum yang dinyatakan MA adalah KPP tidak

termasuk kreditor dalam ruang lingkup pailit, karena bentuk utang pajak adalah

tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, bukan

karena hubungan hutang-piutang. UU KUP memberikan kewenangan khusus

kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak

diluar campur tangan kewenangan peradilan.  Dengan demikian atas tagihan utang

pajak harus diterapkan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004,  yang

menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses
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pailit karena mempunyai kedudukan hak istimewa dalam penyelesaiannya.

Pertimbangan hukum yang cermat tersebut menunjukkan bahwa jalur

penyelesaian atas utang pajak ditempatkan pada koridor hukum yang tepat. Ini

berarti bahwa setiap pihak sebaiknya memahami kalau kantor pajak bukanlah

kreditor konkuren dalam bidang pailit. Kedudukan hukum pajak berbeda dengan

kedudukan hukum bidang kepailitan. Upaya hukum untuk menyelesaikan utang

pajak yang tidak diselesaikan pada jalur hukumnya bisa menjadikan kerumitan

tersendiri. Harusnya upaya hukum atas tagihan utang pajak diselesaikan melalui

jalur hukum yang telah disediakan untuk itu. Kalau saja penyelesaian utang pajak

berada pada jalur yang telah ditentukan, paling tidak kerumitan akan berkurang.

Dirjen pajak di masa lalu yang selalu menolak keberatan yang diajukan

wajib pajak karena merasa conflict of interest. Pada saat terjadi persoalan,

kebijakan seperti ini, tidak masalah karena banding ke Majelis Pertimbangan

Pajak (cikal bakal Peradilan Pajak, sebelum dirubah oleh Undang Undang Nomor

14 Tahun 2002) tidak ada kewajiban membayar sebagian atau seluruh utang

pajak. Sehingga wajib pajak juga tidak masalah mengajukan banding, apalagi di

MPP ada perwakilan Kadin yang biasanya menjadi pelindung dunia usaha.

Pasal 21 UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menyatakan negara

mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak, yang mencakup pokok pajak,

sanksi administrasi, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Hak mendahulu ini
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hilang setelah melampaui dua tahun. Dengan demikian siapapun di negara ini,

apalagi aparat negara seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk

mengedepankan kepentingan negara.

1.1 Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru

yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini

diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif.

Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang

dimungkinkan pembentukanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada

bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai

dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya

pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata

“Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7

bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga
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merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum

yang mempunyai tugas sebagai berikut:38

1. Memeriksa dan memutusakan permohonan pernyataan pailit;

2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang;

3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya

ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang

kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang

mengadung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan

tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit

dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang

utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat

kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan

bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan

pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka

buat memuat klausula arbitrase.

b. Kompetensi Pengadilan Niaga

1) Kompetensi Relatif

38Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UPT Percetakan Universitas
Muhammadiyah, Malang, 2008, h. 258
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Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili

antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima.

Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan

Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya

masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan

bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga

yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, apabila

debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan

yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir

debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang

memutuskan.

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia

tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia,

Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di

wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan badan hukum,

tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran

dasarnya.39

2) Kompetensi Absolut

39 Rudhy A. Lontoh et. al., Penyelesaian Utang Piutamg Melalui Pailit Atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, h.159
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Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili

antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan

yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di

bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus

permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

dinyatakan bahwa “putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal

lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini,...”. Selanjutnya

diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di

bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara

lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan

gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam

bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya pengadilan niaga

sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus

perkara-perkara tersebut.40

c. Hukum Acara di Pengadilan Niaga

40 Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Tentang Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 17
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Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa

“kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang

berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).” Hukum acara yang dipakai

Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 . Hukum acara di Pengadilan Niaga

dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda, antara lain:41

1) Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat

(schiftelijke procedure). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara

pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat

kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

2) Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan

bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan

tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan

pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang

bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan

teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

3) Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa

hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan

41Op. Cit. h.11-13
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acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

4) Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih

cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu

proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di

Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut,

yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam

ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana

bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya

meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo

dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa

debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian

yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak

permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa

perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara

dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit,

maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan

Niaga.

5) Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan

ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan
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menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang

hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan

pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal

permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6) Putusan bersifat serta merta (UVB)

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas

permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga dapat dilaksanakan lebih

dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum.

Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas

dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung

sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di

kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi.

Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan

terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan,

tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

7) Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk

berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan

khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara

kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan

kewenangan absolut dari arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip pacta sunt

servanda yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan
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pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa

para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah

disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga

tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat

dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

8) Tidak tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas

menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas

permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap

putusan pada pengadilan niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum

banding.

d. Hakim Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama dilakukan oleh

Majelis Hakim. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua

Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat

pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, ketentuan ini terdapat dalam

Pasal 301 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah

Agung. Syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim niaga harus memenuhi

ketentuan dalam Pasal 302, antara lain :

1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
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2) mempunyai dedikasi dan mengusai pengetahuan di bidang masalah-

masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;

3) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela; dan

4) telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim

pada Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan di atas hanyalah dapat dipenuhi oleh hakim karier

saja, namun Undang-Undang Kepailitan juga memberikan peluang adanya hakim

Ad Hoc dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1) mempunyai keahlian;

2) mempunyai dedikasi dan mengusai pengetahuan di bidang masalah-

masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;

3) berwibawa, jujur, adil,dan berkelakukan tidak tercela; dan

4) telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim

pada Pengadilan.

Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim ad hoc tersebut

berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada

tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam menjalankan

tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau panitera

pengganti dan juru sita.42

1.2 Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan yang Berwenang

Menyelesaikan Kasus Sengketa Pajak

42Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 86
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Dalam pelaksanaan pajak tentu tak lepas dari adanya suatu permasalahan

yang menimbulkan sengketa atau dalam hukum pajak disebut sengketa pajak. Di

dalam Undang-Undang Pengadilan pajak No. 14 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5,

sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara

Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan

kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,

termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang

untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Selain tugas tersebut Pengadilan

Pajak juga berwenang mengawasi Kuasa Hukum yang memberi bantuan hukum

kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak

Hal ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak. Dalam timbulnya utang pajak atas sebuah perusahaan

terdapat 2 (dua) pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikannya, yaitu

pengadilan niaga dan pengadilan pajak. Apabila perusahaan hanya memiliki utang

pajak baik kurang bayar maupun belum bayar dan tidak memiliki utang jatuh

tempo kepada pihak lainnya selain pajak maka pengadilan yang berwenang untuk

menyelesaikannya adalah pengadilan pajak. Namun apabila suatu perusahaan

tersebut memiliki 2 (dua) kreditor utang yang jatuh tempo, maka pengadilan yang
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berhak menyelesaikan adalah pengadilan niaga, hal ini sesuai dengan pasal 2

ayat(1) UU no.37 tahun 2004.

2. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Utang Pajak dalam Pengadilan Niaga

2.1 Renvoi prosedur dalam Kepailitan atas Utang Pajak

Dalam hal proses kepailitan, setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat

verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan

pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor.

Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera

yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak boleh diwakilkan, kreditor

atau kuasanya, dan kurator. Hal-hal penting sehubungan dengan rapat verifikasi

adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada kreditor tentang batas akhir pengajuan piutang pada
saat rapat verifikasi

b. Pengajuan piutang dengan bukti tertulis
c. Pengujian kebenaran piutang
d. Pembuatan daftar piutang
e. Pemberitahuan adanya daftar piutang
f. Pengajuan piutang paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi, dan

tidak ada keberatan dalam rapat verifikasi, kecuali jika debitor diluar
wilayah Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 133 UU Kepailitan

Kurator harus memastikan tentang siapa saja kreditur, keabsahan piutang

serta jumlah piutang. Dalam rangka pengujian kebenaran piutang, maka kurator

dapat:

a. Menguji kebenaran serta mencocokkan yang masuk dengan catatan dan
keterangan dari debitor

b. Berunding dengan kreditor yang keberatan
c. Meminta agarkreditor melengkapi surat-surat yang diperlukan
d. Memperlihatkan catatan danbukti yang asli
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Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui,piutang sementara

diakui, serta piutang dibantah.Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang

dibantah, maka diselesikan dengan renvoi prosedur.

Renvoi prosedur dalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan

(sementara) kreditor yang diakui / dibantah Kurator.Renvoi prosedur disampaikan

pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang

yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam

praktiknya, kurator membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera

pengganti, kreditor, dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta -

fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan / individu yang

diberikan kreditor berupa alasan menerima / menolaknya kurator terhadap tagihan

tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas

tagihan yang diakui kurator.43

Pihak yang berkeberatan atas daftar tagihan memberikan surat bantahan ke

hakim pengawas, kemudian hakim pengawas membuat berita acara yang

kemudian dituangkan dalam laporan hakim pengawas ke hakim majelis

Pengadilan Niaga, kemudian hakim majelis Pengadilan Niaga menentukan kapan

tanggal sidang renvoi dilaksanakan. Putusan renvoi harus sudah mendapatkan

putusan hukum tetap terhitung tujuh hari sejak sidang pertama.

Di dalam sidang renvoi tidak ada replik duplik, dalam sidang renvoi cukup

dengan lampiran bukti - bukti dan dasar hukum mengapa membantah daftar yang

disusun kurator, demikian juga kurator cukup membuat jawaban atas bantahan

43Amrozi, http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga,
diakses tanggal 1 April 2012
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kreditor disertai bukti – bukti. Dalam prakteknya sidang renvoi terdiri dari sidang

pembukaan, sidang pembuktian, dan sidang putusan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal perkara kepailitan termasuk

prosedur renvoi wajib diwakilkan oleh Advokat. Hal ini didasarkan pada alasan

bahwa perkara kepailitan memiliki batas-batas waktu yang tidak terlalu lama,

sehingga advokat dianggap harus ada untuk mewakili para pihak agar perkaranya

dapat berjalan efisien dan efektif.44

2.2 Penyelesaian Perselisihan Jumlah Utang Pajak

Seringkali pada proses penyelesaian perkara kepailitan terdapat adanya

perbedaan pengakuan jumlah nominal utang pajak pada tahap verifikasi antara

kurator, pihak yang dipailitkan, dan ditjen pajak yang diwakili oleh fiskus.

Sebagai contohnya ada pada putusan Mahkamah Agung No. 74 PK/Pdt .Sus/

2011, di dalam putusan tersebut terdapat perbedaan jumlah nominal utang pajak

dan yang disetujui oleh Majelis Hakim adalah perhitungan dari Ditjen Pajak

dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dan Kantor

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Wilayah Empat.

Hal tersebut didasarkan dengan adanya hak mendahulu yang dimiliki oleh

pajak. Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang

diberikan oleh undang – undang dimana pelunasannya harus didahulukan

daripada pembayaran kepada kreditor – kreditor lainnya.45 Dalam proses

44Mushawwir Arshad, http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/12/prosedur-renvoi-
kepailitan.html, diakses tanggal 1 April 2012

45Prof. Sultan Remy Sjahdeini, S.H., hukum kepailitan,memahami undang-undang
no.37 tahun 2004 tentang kepailitan, Pustaka utama grafiti, Jakarta, 2009, h. 6-7
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kepailitan kreditor yang memiliki kedudukan tertinggi yang harus diutamakan

pelunasan utangnya adalah kreditor separatis kecuali ditentukan lain oleh undang

– undang. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan,

keistimewaan lain dari kreditor separatis adalah bahwa kreditor separatis adalah

lebih tinggi kedudukannya dari hak – hak terdahulu lainnya.46 Pajak dalam proses

kepailitan berkedudukan sebagai kreditor yang di istimewakan yang

kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis. Berdasarkan pasal 1134

ayat (2) KUHPerdata jo. Pasal 1137 KUHPerdata dan pasal 21 UU KUP, piutang

pajak mempunyai kedudukan diatas kreditor separatis mengeksekusi objek

jaminan kebendaannya berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan.47 Hal ini

diperkuat dengan adanya yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung

Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa “pajak

adalah utang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar terlebih dahulu dari

pada utang – utang lainnya”. Maka, kreditor separatis wajib menyerahkan bagian

dan hasil penjualan boedel pailit untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan

kreditor yang diistimewakan dalam hal ini adalah pajak.

Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara

berturut – turut dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili

dalam hal :

a. Badan oleh pengurus

46Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 153-154

47Eliana Tansah, S.H., Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan
Kreditor, Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III
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b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator

c. ...”

Hal ini berarti bahwa kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan

pelunasan piutang pajak tersebut, kurator seharusnya mendahulukan atau

mengutamakan pelunasan utang pajak tersebut.

Hak mendahulu pajak terdapat dalam Pasal 21 UU Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-

Undang, yang berbunyi “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak

atasbarang-barang milik Penanggung Pajak, meliputi pokok pajak, sanksi

administrasi berupa  bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.  Hak

mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali

terhadap:

1. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk

melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

2. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

dan/atau

3. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan

penyelesaian suatu warisan.”
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3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan

segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah

dimasukkan ke dalam harta pailit.48 Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan

kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.49

Penjelasan paragraf di atas menunjukkan bahwa debitor tidaklah dibawah

pengampuan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan

hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut

pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut

harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan

hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun diperolehnya itu

kemudian menjadi bagian dari harta pailit.50 Pailitnya pihak debitor, banyak

menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang.

Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model

pemberlakuan, yaitu:51

1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of

law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit

mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam

48Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit. , hlm. 30 dan lihat pula ketentuan Pasal
24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

49Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Ps.16 ayat (1) dan Ps. 69 ayat (1)

50Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
PemberesanHarta Pailit, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 44.

51Munir Fuady, op.cit., h. 61-62.
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hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, danpihak lain yang

terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung

untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.52

2. Berlaku secara Rule of Reason

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat

akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason.Maksud

dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis

berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah

mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.53

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitor yangdipailitkan

antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontraktimbal balik

yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya actio

pauliana, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor,gugatan hukum

harus oleh atau terhadap kurator, transaksi forward dihentikan,dapat dilakukan

pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak

hilang, debitor pailit dapat disandera (gijzeling), harta pailit dapat disegel,

keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.54 Akibat-akibat yuridis

yang ada di dalam kepailitan, sitaan umummerupakan prinsip yang ada di dalam

kepailitan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

52Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Ps. 97

53Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Ps. 99 ayat (1)

54Munir Fuady, op.cit., h. 63-64.
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Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang

telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harrta yang diperoleh selama

kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan

yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus

memerintahkan pencoretannya.55Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor

merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (management of estate).

Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematik untuk mengurus harta

kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan

menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan

debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan,

transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan,

mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.56

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta

kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan

demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor

menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor

harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada

pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah

memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai

macam kreditor terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya

(debtcollection system).57 Pemberesan mengenai harta pailit, merupakan tugas

55Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum
Kepailitan Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan . Total Media: Yogyakarta, 2008, h. 191

56Ibid, h. 191-192
57Ibid, h. 192-193.
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utama kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan

pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar

hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan

tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang

terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan

debitor pailit.58

Dalam menjalankan peranannya, kurator harus dapat mengelola dan

mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tesebut dapat

dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para

kreditornya. Dalam rangka memaksimalkan harta pailit milik debitor, maka

kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang

dilaksanakan oleh debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap

kurator merugikan kepentingan para kreditor.59

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam

keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator

memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik

pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih

kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator

melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah

58Imran Nating, op.cit., h. 71.
59Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan

ActioPauliana, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepalitan
atauPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, h. 369-370.
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tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.60 Berkaitan

dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat 2

(dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta

pailit tetap dalam kondisi “going concern”. Untuk mempertahankan “going

concern value” dari harta pailit, yaitu :

1. Penjualan harta Pailit61

Penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa

biaya yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitor pailit akan lebih besar

daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan nilai

yang paling tinggi. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator

harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah:62

a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi

b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan hartayang

lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat

dikemudian hari

c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

2. Melanjutkan Usaha Debitor Pailit63

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk

meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit maka

harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditor, atau apabila dalam

putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, maka hal ini dilakukan

60Imran Nating, op.cit., h. 84.
61Timur Sukirno, op.cit., h. 371-372.
62Imran Nating, loc.cit
63Timur Sukirno, loc.cit.
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berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit,

maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk melanjutkan keseluruhan atau

sebagian usaha debitor pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk seseorang

atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitor pailit tersebut.64

Setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan

nilaiharta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan

usaha debitor pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset.

Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset

debitor terjual dan menjadi cash, yaitu apabila cash (uang tunai)sudah cukup

tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila

kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara

proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.65

Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditor, maka kurator

diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim

pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk

didalamnya adalah upah kurator), nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari

tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap

piutang tersebut.66 Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah

kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang

64Ibid, h. 373.
65Munir Fuady, op.cit., h. 143-144.
66Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit., h. 101-102.
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mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap,

maka berakhirlah kepailitan.67

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui

Berita Negara dan surat kabar setelah berakhirnya kepailitan, dan kuratorharus

memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah

dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban

kurator kepada Hakim Pengawas, maka harus memuat:68

a. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit

b. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima

beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut

c. Analisis kelangsungan usaha debitor.

Analisis ini berfungsi sebagai dasar bagi kurator untuk memberi nasehat

atas dasar rencana perdamaian jika debitor mengajukan setelah

pencocokan pailit selesai.

d. Daftar pembagian

e. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian

f. Daftar pembagian penutup

Daftar ini yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum

tetapdan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator

berdasarkan daftar pembagian penutup.

67Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Ps. 202 ayat (1)

68 Imran Nating, op.cit., h. 87-88.
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