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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu sumber utama Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Menurut Rochmat

Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan, Pajak adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan

sumber utama untuk membiayai public investment.1 Dalam pelaksanaannya sektor

perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang

bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Melalui sistem

tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat

dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama.

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak

sangat diharapkan dalam membayar pajak untuk meningkatkan semua sektor

pembangunan. Pada hakekatnya pajak mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

1Erly Suwandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2005, h. 11
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pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka

pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:2

a. Fungsi finansial (budgetair)

Fungsi budgetair yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke

kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

Negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak meningkatkan

penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai

upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan

administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini:

a. Amandemen undang-undang perpajakan
b. Modernisasi kantor pajak
c. Ekstensifikasi dan intensifikasi
d. Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak
e. Pembangunan data base intensifikasi
f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi
g. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan

dan good governance aparatur pajak

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, social, maupun politik

dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai

tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :]

a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan
dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi
dalam negeri maupun investasi asing.

b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

2Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011, h.12
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c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi
produk-produk dalam negeri.

Berbagai persoalan ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha secara

langsung juga mempengaruhi proses pencapaian target penerimaan Negara

melalui pajak. Salah satunya adalah persoalan pailit suatu perusahaan yang tidak

dapat dihindari dalam dunia usaha.Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor

tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang

dari para kreditornya.Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan

karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang

telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan

pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit,

baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan

pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim

pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan

tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional

(prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor.3

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; failite yang berarti kemacetan

pembayaran.Secara tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang

berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai

suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk

membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan

niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor

3Hadi Subhan,Hukum Kepailitan Prinsip; Norma dan Praktik di Pengadilan, Kencana,
Jakarta, 2008, h.1
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dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang

dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan

dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan

untuk membayar utang-utangnya. 4 Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau

bankrupt adalah “the state or conditional of a person (individual, partnership,

corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became

due. The term includes a person against whom am involuntary petition has been

field, or who has field a voluntary petition, or who has been adjudged a

bankrupt.”5

Dari pengertian tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan

ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang

telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata

untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri,

maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan

tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu

membayar.6 Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat

dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum

atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya

dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana

4A. Abdurrahman, Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradya Paramita,
Jakarta, 1993, h.89

5 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, (Jakarta: Raja
Grafindo   Persada),h.11

6 Ibid.
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diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Debitor yang

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu

atau lebih kreditornya”.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat

yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :7

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut

dengan “Pengadilan Niaga”
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang

Undang Kepailitan

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi

keadaan dimana perusahaan mengalami pailit dan kewajiban perpajakannya masih

belum dipenuhi seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak.

Terutama apabila pailit tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang

memiliki kontribusi signifikan dalam penyetoran pajaknya. Namun demikian,

pajak yang harus dibayar merupakan suatu utang pajak. 8 Agar utang pajak

tersebut dapat dilunasi oleh wajib pajak maka dilakukanlah penagihan pajak

7Kelik Pramudya, http://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-
indonesia/ diakses 19 maret 2012

8Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Cet. 1,Universitas Atmajaya,
Yogyakarta, 2004, h. 88
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melalui serangkaian tindakan berdasarkan tata cara penagihan pajak yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(selanjutnya disebut UU PPSP).

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur mengenai permasalahan hukum

untuk kondisi penunggak pajak yang mengalami kepailitan sejak awal-awal

kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan menerbitkan Ordonantie Pajak Pendapatan

1944. Dalam Pasal 19 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk pajak, negara mempunyai

hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak (yang dimaksud pada ayat

1).9 Kini masalah tersebut diatur masing-masing dalam Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya

disebut UU KUP), UU PPSP dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP). Beberapa pasal dalam Undang-

Undang tersebut menyebutkan antara lain bahwa bisa dilakukan penagihan

seketika dan sekaligus tanpa harus memperhatikan jatuh tempo dan juga untuk

semua jenis pajak.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut

UUK dan PKPU) menyebutkan hak yang didahulukan (preferen), namun dalam

prakteknya hak tersebut dapat gugur. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya

kecenderungan bagi penunggak pajak untuk melakukan penghindaran

pembayaran utang pajak. UUK dan PKPU tersebut menjelaskan bahwa dalam

9Pasal 19 ayat (2) Ordonansi Padjak Pendapatan 1944, Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 41
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kondisi perusahaan pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, kreditor

yang lebih tinggi kedudukannya harus didahulukan dalam hal pembayaran. Salah

satu ketentuan dalam UUK dan PKPU yang menyinggung adalah pasal 41 ayat

(3) bahwa “dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum

debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena

Undang-Undang.” Penjelasannya adalah perbuatan yang wajib dilakukan karena

Undang-Undang misalnya, kedudukan membayar pajak. Namun demikian dalam

UUK dan PKPU hanya terfokus pada aspek niaga dan tidak secara tegas (tersurat)

menyinggung pajak melainkan hak mendahulu secara umum. Artinya, jika sebuah

perusahaan mengalami pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, maka

kedudukan Direktorat Jenderal Pajak harus didahulukan sesuai dengan

pertimbangan hakim.

Sedangkan hukum pajak sesuai dengan Undang-Undangnya dengan tegas

mengatur bahwa pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahulu (preferen)

untuk pelunasannya dibanding utang lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur

dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. 10 Mengenai pengecualian

tersebut adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara dan biaya eksekusi

yang merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau

wajib pajak.

Hak mendahulu yang dimiliki negara untuk tagihan pajak atas barang-

barang milik Penanggung Pajak diatur dalam Pasal 21 UU KUP. Utang pajak

merupakan aturan khusus, oleh karena itu negara melalui Direktorat Jenderal

10Sumyar, Op.cit., hal 95
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Pajak mempunyai “hak mendahulu” untuk melaksanakan sita atas barang- barang

wajib pajak yang manjadikan barang-barang miliknya atau assetnya sebagai

jaminan atas utang-utangnya, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP

tersebut.

Dengan adanya utang ini maka hak mendahului atas penagihan utang

pajak lebih kuat daripada utang-utang lainnya. Artinya, apabila debitor

mempunyai utang lebih dari satu, maka pemerintah sebagai pemegang hak

mendahulu yang diutamakan. Apabila barang yang dijaminkan itu dilelang makan

hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak debitor kepada pemerintah,

baru kemudian utang-utangnya kepada kreditor-kreditor lain. Utang pajak dalam

kepailitan ini banyak menimbulkan perbenturan kepentingan antara Negara

sebagai pihak penarik pajak dengan kreditor yang mempunyai utang secara

perdata kepada wajib pajak. Maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk

mengambil topik “Utang Pajak sebagai Dasar Permohonan Pailit”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam

skripsi ini adalah :

1. Apakah utang pajak merupakan utang yang dapat dijadikan dasar

mengajukan permohonan pailit ?

2. Pengadilan mana yang berwenang menentukan perselisihan penentuan

utang pajak debitor pailit ?
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3. Tujuan Penulisan Skripsi :

Suatu tujuan dalam penulisan skripsi haruslah sesuai dengan tipe penelitian

atau metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini

tipe atau metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doctrinal research,

karena metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research maka tujuan

dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan penjelasan yang sitematis

mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang

sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma

hukum di masa depan yang berkenaan dengan permasalahan pajak yang

digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu sarana yang sah untuk memailitkan

perusahaan dengan melakukan:

1. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan

masalah no.1, yaitu kedudukan utang pajak sebagai instrumen pailit.

2. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan

masalah no.2 yaitu yang berkaitan dengan pengadilan mana yang

berwenang menangani sengketa kepailitan yang  menggunakan pajak

sebagai sarana pemailit.

4. Manfaat Penulisan

Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada akademisi hukum

maupun kepada praktisi berkenaan tentang tema yang nantinya akan di bahas
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dalam skripsi ini yaitu mengenai utang pajak sebagai sebuah sarana pemailit

perusahaan.

Bagi akademisi, skripsi ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat

sebagai tambahan bahan ilmiah mengenai hukum pajak dan kepailitan sedangkan

untuk para praktisi terutama praktisi di bidang hukum pajak, maupun hukum

kepailitan diharapkan skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas

persoalan kepailitan yang akhir – akhir ini sering diperdebatkan yaitu mengenai

pemailitan perusahaan oleh pemerintah melalui utang pajak.

5. Metode Penulisan

5.1 Tipe Penulisan

Penulisan atau penelitian hukum dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu :

Doctrinal research, reform orientedresearch, theoritical research dan

fundamental research. Dalam skripsi ini  tipe penulisan yang digunakan adalah

Doctrinal research. Pengertian Doctrinal research adalah suatu penelitian yang

menghasilkan penjelasan yang sitematis mengenai norma-norma hukum yang

mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma

hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan

prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.11 Nantinya teknik

atau tipe penulisan Doctrinal research akan digunakan untuk menjelaskan

rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

11Peter  Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Surabaya, 2008, h.32
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5.2 Pendekatan masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

menentukan pendekatan masalah mana yang akan dipakai dalam penulisan skripsi

maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang

sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan

di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada beberapa empat macam

pendekatan yaitu pendekatan undang – undang (statute approach), pendekatan

kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

approach) .12

Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

undang – undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan

pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan undang – undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu Kedudukan utang pajak sebagai

instrumen pailit dan Pengadilan mana yang berwenang menangani sengketa

kepailitan yang  menggunakan pajak sebagai sarana pemailit. Dengan

menggunakan pendekatan undang – undang akan membuka kesempatan bagi

penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian anatara satu

undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang

dengan undang-undang dasar atau regulasi yang mana hasil dari telaah tersebut

12Ibid,h.93
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merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam skripsi

ini.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan

konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak,

dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum

terutama hukum pajak maka akan menemukan ide – ide yang melahirkan konsep

hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan

dalam skripsi ini.13

5.3 Sumber bahan hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu primer

dan sekunder. Karena metode pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan undang – undang (statute approach) maka sumber utama atau primer

yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta

rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008

b. Undang – undang nomor 6 tahun 1984 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2009

13Ibid, h.95
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c. Undang – undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

d. Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat

paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

tahun 2000

e. Undang-Undang Nomor37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang

f.   KUHPerdata

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum

sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer

yang dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana bahan

hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur

tentang hukum, khususnya hukum pajak, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari

media cetak maupun internet yang subtansinya berkaitan dengan permasalahan

yang akan di bahas dalam skripsi ini

5.4 Metode pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan

(library research) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik

berbentuk primer maupun sekunder.

Pada studi kepustakaan (library research) bahan hukum yang dikumpulkan

dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi

tentang pokok bahasan penulis, melalui buku – buku literatur hukum terutama

yang berkaitan dengan hukum pajak, bahan- bahan lain yang diperoleh selama
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perkulihan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti dari internet, serta

peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan

yang akan di bahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang

bertujuan untuk saat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan

ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam

penulisan ini.

Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban

atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggung

jawabkan secara sistematika.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terbagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya

terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian – bagian dari permasalahan dalam

skripsi ini secara sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan

dan garis besar dari skripsi ini, memberikan gambaran secara umum tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi ini, manfaat

penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi ini.

Bab II skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu

Kedudukan utang pajak sebagai instrumen pailit, penjelasan atas rumusan masalah

ini di uraikan dalam tiga sub bab yaitu karakteristik utang pajak, ruang lingkup

utang kepailitan, dan utang pajak sebagai dasar permohonan pailit.
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Bab III skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu

Pengadilan mana yang berwenang menangani sengketa kepailitan yang

menggunakan pajak sebagai sarana pemailit, penjelasan atas rumusan masalah ini

diuraikan dalam tiga sub bab yaitu renvooi prosedur, perselisihan jumlah utang

pajak, dan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa utang

pajak dalam proses pailit.

Dalam bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai

kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam bab II dan Bab III. Bab IV ini

juga berisi mengenai saran agar masalah tentang utang pajak sebagai dasar

pengajuan permohonan pailit ini bisa di selesaikan.
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