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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Pajak merupakan salah satu jenis utang yang dimaksud dalam utang

kepailitan. Timbulnya utang ada 2 (dua) macam, yaitu utang yang timbul

karena perjanjian atau perikatan dan utang yang timbul dari Undang -

Undang. Utang pajak merupakan utang yang timbul dari Undang -

Undang. Sedangkan Kantor Pajak merupakan kreditor dalam kepailitan

yang timbul dari Undang-Undang. Berdasarkan asas lex specialis derogat

legi generalis maka Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang

pajak adalah UU KUP dimana utang pajak merupakan utang yang

diistimewakan dan harus mendapatkan pelunasan terlebih dahulu daripada

utang-utang yang lainnya.

2. Adapun jika ada perselisihan dalam jumlah pajak terutang, terhadap pajak

debitor pailit maka lembaga yang berwenang mengadili dan memutuskan

perkara tersebut adalah Pengadilan Niaga, yaitu melalui renvoi prosedur.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang no. 37 tahun

2004 tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Niaga.
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2. Saran

Dari pembahasan dan simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis

memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan kepastian terhadap kepentingan negara dalam

pembiayaan negara maka diperlukan dukungan berbagai pihak, baik

melalui bunyi peraturan maupun penerapannya oleh para penegak hukum.

Oleh karena itu seharusnya UUK dan PKPU harus dapat lebih tegas lagi

mengatur tidak hanya mengenai kepentingan kreditor dan debitor, tetapi

juga kepentingan negara karena negara kedudukannya berada di atas

kreditor separatis yang menurut UUK dan PKPU adalah kreditor yang

kepentingannya paling tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka dirasa

perlu merubah dan atau menambah pasal-pasal mengenai hal tersebut

dalam UUK dan PKPU.

2. Perlu adanya pengertian yang lebih jelas terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Legal Standing Kantor Pajak dalam

mengajukan permohonan pailit. Untuk itu perlu sinkronisasi dan

harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.

3. Kurator merupakan salah satu pihak yang berperan sangat penting dalam

proses kepailitan, sudah sewajarnyalah kurator dituntut untuk memahami

secara mendalam seluruh aspek perusahaan dan aturan-aturan hukum yang

berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu dalam hubungannya

terhadap kepentingan negara, kurator harus mampu memahami kebutuhan
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negara dalam pengumpulan pajak yang merupakan sumber utama

penerimaan negara dalam APBN. Selain itu pula, kurator juga harus

mampu menjembatani kepentingan para buruh yang pada hakikatnya

adalah unsur esensial dalam perusahaan, sehingga hasil pekerjaan dari

kurator tidak menimbulkan masalah baru setelah proses pailit selesai.

4. Perlu adanya peraturan yang jelas dan aplikatif tentang penghindaran

pajak (tax avoidance) agar tidak terjadi tumpang tindih yang akan

merugikan baik negara sebagai kreditor (pemungut pajak) dan juga

debitor.
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