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BAB II  

LANDASAN YURIDIS PENGGUNAAN CESSIE DALAM 

PENYELESAIAN UTANG PAJAK PENGHASILAN 

2.1 Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak Penghasilan  

2.1.1 Timbulnya utang pajak dan berakhirnya utang pajak 

Timbul dan berakhirnya utang pajak menjadi awal kajian dari skripsi ini, 

ada beberapa pendapat tentang timbulnya utang pajak antara lain R. Santoso 

Brotodihardjo  berpendapat bahwa timbulnya utang pajak tidaklah selalu 

dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undangnya, pada saat manakah terjadi 

suatu utang pajak, melainkan dicurahkannyalah semua perhatian kepada 

timbulnya keharusan untuk membayarnya. Demikian itu adalah karena dalam 

praktik sehari-hari, saat yang disebut ini jauh lebih penting.
15

  

Sedangakan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa utang pajak adalah 

utang yang  timbulnya secara khusus, karena negara (kreditor) terikat dan tidak 

dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini terjadi 

karena utang pajak timbul karena undang-undang. 
16

 

                                                           
15

 Cucun Handoko,”Makalah pajak- timbul dan hapusnya utang pajak”, 

http://kabarpajak.blogspot.com/2013/07/makalah-pajak-timbul-dan-hapusnya-utang.html 4 juli 

2013,h.1 dikunjungi pada 8 agustus 2014 dikutip dari R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu 

Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995, h.113 

16
 Ibid dikutip dari RochmatSoemitro,Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung ,1988, h155-

156  
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Sedangkan saat timbul utang pajak mulai adalah kajian dari hukum pajak 

untuk menentukannya, dalam hal ini terdapat dua teori yang membahas tentang 

timbulnya utang pajak, yaitu teori materil dan teori formil. 

Dalam teori materiil utang pajak timbul dengan syarat adanya taatbestand, 

yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan, keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat 

menimbulkan utang pajak seperti
17

 : 

 Perbuatan : Pengusaha mengimpor barang mewah  

 Keadaan : memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak 

 Peristiwa   : meninggalnya pewaris, maka harta wrisan belum terbagi 

  adalah subyek pajak 

Keuntungan dari ajaran ini adalah pajak yang timbul karena undang-

undang, tidak perlu campur tangan aparat pajak untuk ambil bagian, asalkan 

syarat dari undang-undang terpenuhi, maka timbulah utang pajak. Sedangkan 

kelemahan dari ajaran ini adalah saat utang pajak itu timbul belum diketahui pasti 

berapa besarnya utang pajak karena wajib pajak belum mengetahui ketentuan 

Undang-Undang Pajak.
18

 

Berdasarkan ajaran ini diberlakukan pemungutan pajak secara Self 

Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk  

menentukan sendiri besaranya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari Self Assessment 

ialah, wewenang unutk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 

                                                           
17

 Deddy Sutrisno dan Indrawati, Buku Ajar Hukum Pajak,Universitas Airlangga ,Surabaya, 2009 

h.53 

18
 ibid 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi CESSIE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN UTANG 
PAJAK PENGHASILAN (PPh)

BRAMASTRA PURNOMOSIDHI



 
23 

 

sendiri, wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
19

 

Teori kedua adalah Teori Formal dimana utang pajak timbul disebabkan 

oleh surat ketetapan pajak oleh fiskus (Inspeksi pajak), meskipun sudah dipenuhi 

tatbestand namun belum ada surat ketetapan pajak maka belum ada utang pajak. 

Keuntungan dari teori adalah saat utang pajak timbul dapat diketahui berapa 

besarnya utang pajak akan tetapi kelemahan dari sistem ini adalah utang pajak 

ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
20

 

Dalam teori Formal menggunakan sistem pemungutan secara Official 

Assessment System yaitu, Pemetintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah pertama wewenang 

untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus, kedua wajib pajak bersifat 

pasif dan ketiga utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.
21

 

Pada Pajak Pennghasilan (PPh) sendiri menganut ajaran materiil, yang 

mana utang pajak berasal dari tasteband dan bersifat self-assessment, sehingga 

wajib pajak orang pribadi untuk selanjutnya disebut wajib pajak yang menghitung 

sendiri berapa besaran pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan atau SPT 

sebagai sarana untuk menyampaikan kewajiban wajib pajak untuk membayarkan 

utang pajaknya kepada fiskus. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 

                                                           
19

 Mardiasmo, Op.Cit.  h7 
20

 Deddy Sutrisno dan Indrawati  Op. Cit. h54 

21
 Mardiasmo Loc.Cit. 
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Tahun 2007 wajib pajak wajib menngisi dan menyampaikan surat pemberitahuan 

pajak, lalu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut SPT) kepada 

fiskus. Dengan disampaikannya SPT kepada fiskus dalam hal ini Direktorat 

Jendral Pajak, maka pada saat itulah utang pajak penghasilan (PPh) timbul.
22

 

Dengan timbulnya utang pajak maka terdapat pula hal-hal yang dapat 

menyebabkab berakhirnya utang pajak . Berdasarkan Peraturan-perundang-

udangan yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa hal yang dapat 

menyebabkan berakhirnya utang pajak yaitu
23

 : 

a. Pembayaran/Pelunasan 

b. Konpensasi 

c. Penghapusan utang 

d. Daluarsa 

e. Pembebasan 

 

a. Pembayaran 

Berdasarkan pasal 10 Udang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pembayaran 

atau pelunasan yang dapat menghapus utang pajak adalah pembayaran secara 

lunas yang telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang 

berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi pada instansi-instansi yang 

                                                           
22

 Rochtmat Soemitro,Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco Bandung,Bandung ,1990  h.68 

23
 Deddy Sutrisno dan Indrawati,Op.cit., h57 
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ditunjuk seperti Kantor Kas Negara, Kantor Pos maupun pada Bank-Bank 

Negara
24

.  

 

b. Kompensasi 

Kompensasi dilakukan bila terdapat kelebihan pembayaran pajak, baik 

pajak sejenis pada tahun yang berbeda ataupun jenis pajak yang berbeda dalam 

tahun pajak yang sama. Contoh : Kelebihan pembayaran PPh dengan kelabihan 

pembayaran PPN,kelebihan pembayaran PPh pada tahun lalu dengan kekurangan 

PPh tahun berjalan
25

 yang mana diatur lebih lanjut pada pasal 5 Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER - 7/PJ/2011. 

c. Penghapusan Utang Pajak 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 

tertanggal 2 Mei 2012 utang pajak dihapuskan karena : 

 Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak 

mempunyai harta warisan atau kekayaan; 

 Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; 

 hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; 

 dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; atau 

                                                           
24

 Ibid. 

25
 Ibid. 
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 hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan 

karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan 

kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

Untuk memastikan apakah piutang wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya 

terlibih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian 

setempat atau penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dilakukan 

secara per jenis wajib pajak, pertahun pajak dan per jenis ketetapan.
26

 

d. Daluarsa 

Fiskus harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak tentang batas 

waktu tertentu untuk penagihan pajak, batas daluarsa yang berlaku saat ini
27

 : 

 Untuk pajak pusat 10 tahun 

 Untuk pajak daerah 5 tahun 

 Untuk retribusi daerah 3 tahun 

 Sedangkan untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak 

diberikan batas waktu 

e. Pembebasan 

Dalam hukum pajak ada 2 (dua) pembebasan, yaitu kwijtschelding dan 

ontheffing
28

 

                                                           
26

 Ibid, h.58 

27
 Ibid. 
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a. Kwijtschelding (Peniadaan utang) 

Pajak hapus karena ditiadakan oleh fiskus yang didasarkan pada surat 

keputusan Administrasi Pajak. Pajak yang terutang hanya dapat 

ditiadakan karena sebab tertentu, misalkan karena sawah terkena 

musibah bencana lama atau karena dasar penetapannya tidak benar. 

b. Ontheffing (Pembebasan) 

Pembebasan ini hanya diberikan apabila subyek pajak setelah 

dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang  untuk diberikan pembebasan pajak. Peniadaan utang 

ini tidak berlaku dengan sendiria’uyhjinm,nya atau dianggap berlaku 

dengan sendirinya, melainkan harus ada perbuatan positif dari pihak 

negara (kreditur, Direktorat Jendral Pajak) dan inipun sering harus 

didasarkan pada permintaan wajib pajak. 

2.1.2 Tata Cara Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan 

 Penyelesaian utang PPh memiliki berbagai cara, dalam sub-bab 

sebelumnya telah diterangkan mengenai berakhirnya utang pajak, yang mana 

diantaranya adalah Pembayaran/Pelunasan, Konpensasi, Penghapusan utang, 

Daluarsa dan Pembebasan. Dalam skripsi ini akan fokus untuk menggunakan 

pembayaran pajak sebagai sarana penyelesaian utang PPh. 

                                                                                                                                                               
28

Deddy Sutrisno dan Indrawati Op.Cit. h.58, dikutip dari Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan 

Perpajakan,andi Offset, Yogyakarta, h.60 
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 Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan menjelaskan mengenai kewajiban wajib pajak untuk 

membayarkan sendiri PPh sebagai sarana penyelesaian utang pajak dan besaran 

utang PPh, akan tetapi dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara rinci 

tata-cara pembayaran PPh.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai mana diubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan 

pun tidak menjelaskan tentang tata pembayaran PPh, barulah pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam pasal 9 menjelaskan bahwa Wajib Pajak 

wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran atau menggunakan 

sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran 

Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 

Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada pasal 10 yang mana 

pasal tersebut masuk dalam BAB III yang berjudul tata cara pembayaran 

pembayaran dan penyetoran pajak menjelaskan bahwa : 

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: 

a.   Layanan pada loket/teller (over the counter) 
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b.   Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada   

 BankPersepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi mata 

uang asing. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 32/PMK.05/2014 tentang 

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada pasal 3 menjelaskan lebih 

lanjut mengenai kedua bentuk layanan diatas hanya dapat dilakukan oleh bank/pos 

presepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara yang mana disingkat 

menjadi BUN yaitu menteri keuangan, menteri keuangan dapat memberikan 

kuasanya untuk menunjuk bank/pos presepsi kepada Direktur Jenderal 

Perbendaharaan melalui surat kuasa BUN (Bendahara Umum Negara). Pada pasal 

1 angka 9 Nomor : 32/PMK.05/2014 menjelaskan bahwa : 

“Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos 

Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara 

sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan 

surat setoran elektronik.” 

 Merujuk pada runtutan peraturan diatas maka dapat disimpulkan, seluruh 

pembayaran pajak dalam hal ini PPh hanya dapat dibayarkan dengan sistem 

pembayaran secara elektronik melalui bank/pos presepsi. Ketentuan lebih lanjut 

dalam sistem pembayaran elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. 

Perubahan zaman telah mengubah tata cara pembayaran pajak dari 

pembayaran dengan pembayaran non-elektronik yang dicantumkan pada 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 948/PMK.04/1983 
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tentang tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. Menjadi tata cara 

pembayaran elektronik yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 

Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 

terdapat empat jalur penyetoran PPh antara lain : 

 Teller bank / Pos presepsi 

 Anjungan Tunai mandiri 

 Internet Banking 

 EDC (Elektronik Data Capture) 

Wajib pajak yang ingin membayar PPh melalui salah satu dari keempat 

jalur tersebut sebelumnya harus memiliki kode billing, cara mendapatkan kode  

billing tercantum dalam pasal 4 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -

26/PJ/2014, yaitu : 

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing Direktorat Jendral Pajak selanjutnya 

disebut DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan 

laman Kementerian Keuangan; 

2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak; atau 

3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

selanjutnya disebut DJP dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan 

Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar. 
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Bagi wajib pajak yang membuat sendiri kode billing seperti yang 

tercantum dalam pasal 4 angka 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -

26/PJ/2014 diatas maka ketentuan pendaftarannya pada laman Direktorat Jenderal 

Pajak dan laman Kementerian Keuangan sebagai berikut
29

 : 

(1) Wajib Pajak membuat sendiri Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 1 dengan melakukan input data setoran pajak yang akan 

dibayarkan. 

(2)  Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama dan 

NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP Wajib Pajak lain sehubungan 

dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut. 

(3) Wajib Pajak dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terlebih dahulu melakukan log-in dengan memasukkan User ID dan PIN 

akun pengguna Aplikasi Billing DJP yang telah aktif. 

(4) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan PIN 

secara online melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP dan 

mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e-mail. 

(5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Direktur Jenderal Pajak dapat 

melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing 

DJP. 

(6)  Dalam hal terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang 

mengakibatkan perubahan NPWP, Aplikasi Billing DJP akan menyesuaikan 

                                                           
29

 Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 
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akun pengguna dengan NPWP baru. 

Bagi wajib pajak medapatkan kode Billing melalui Bank/Pos Persepsi 

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, tata cara mendapatkan 

kode billing tertera pada pasal 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -

26/PJ/2014  dapat dilakukan sebagai berikut
30

 : 

1. mendatangi Teller Bank/Pos Persepsi dengan menyerahkan Surat Setoran 

Pajak /Surat Setoran Pajak Pajak Bumi Bangunan ; atau 

2. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan 

Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak. 

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -

26/PJ/2014 Kode billing yang dibuat sendiri maupun yang didapatkan melalui 

bank/pos persepsi atau pihak lain hanya berlaku 48 jam semenjak diterbitkan dan 

kode billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berlaku sampai 

dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah 

melewati jangka waktu dimaksud. Dalam hal Kode Billing tidak dapat 

dipergunakan Wajib Pajak atau Bank/Pos Persepsi dapat membuat kembali Kode 

Billing. 

Kode billing yang didapat dari ketiga cara tersebut kemudian digunakan 

untuk membayar PPh melalui : 
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 Pasal 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 
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 Teller bank / Pos presepsi 

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 

Per -26/PJ/2014 Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui 

Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak untuk selanjutnya disebut SSP/SSP PBB (Pajak Bumi dan 

bangunan) adalah sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak menyerahkan SSP/SSP PBB dalam rangkap 4 

(empat) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada 

Teller Bank/Pos Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah 

nominal yang disebutkan dalam SSP/SSP PBB. 

b. Teller Bank/Pos Persepsi merekam data pembayaran/setoran 

pajak untuk menerbitkan Kode Billing. 

c. Teller Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan Kode 

Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. 

d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti 

penerbitan Kode Billing dengan isian SSP/SSP PBB. 

e. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode 

Billing telah sesuai dengan isian SSP/SSP PBB, Wajib Pajak 

menandatangani bukti penerbitan Kode Billing dan 

menyerahkannya kembali kepada Teller Bank/Pos Persepsi. 

f. Teller Bank/Pos Persepsi memproses transaksi pembayaran 

pajak atas Kode Billing dimaksud. 

g. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar 

ke-1 dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen 

data BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta 

dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi 

dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti bayar/setor.
31
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 Pasal 7 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 
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 Anjungan Tunai mandiri 

Pembayaran PPh melalui ATM dapat dilakukan dengan wajib 

pajak memasukan kode billing ke ATM yang tehubung dengan 

bank presepsi dan kemudian membayarkan jumlah utang PPh.  

Menurut pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014 bukti transaksi untuk pembayaran PPh 

melalui ATM adalah dengan struk. 

 Internet Banking 

Pembayaran PPh melalui Internet Banking dapat dilakukan dengan 

wajib pajak log in ke akun internet banking milik wajib pajak 

dengan ketentuan Internet banking terhubung secara online dengan 

sistem/ jaringan Bank Persepsi, lalu memasukan kode billing dan 

kemudian membayarkan jumlah utang PPh.  

Menurut pasal 3 ayat 3 huruf c Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014 bukti transaksi untuk pembayaran PPh 

melalui Internet Banking adalah dengan Dokumen Elektronik. 

 EDC (Elektronik Data Capture) 

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014, EDC adalah alat yang dipergunakan 

untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online 

dengan sistem/ jaringan Bank Persepsi. 
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Penggunaan EDC dapat digunakan saat wajib pajak mendatangi 

bank presepsi lalu mendapatkan kode billing dari bank presepsi 

dan membayar PPh dengan debit atau kredit. 

Menurut pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014 bukti transaksi untuk pembayaran PPh 

melalui EDC adalah dengan struk. 

 

2.2 Sistem Pembayaran Cessie 

2.2.1 Pengertian Cessie 

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud 

(intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, 

dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Berikut ini pengertian 

cessie menurut beberapa versi
32

 :   

Cessie menurut BW  

Berdasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW) disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan 

kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta 

otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang 

diatur dalam Pasal 613 ayat (1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-

benda tak bertubuh lainnya.
33

 

 

                                                           
32

 Diana kusumasari,”Permasalahan cessie dan subrogasi”, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogas h.1 diakses 

pada 18 September 2014 

33
 ibid 
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Cessie menurut Subekti adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya 

merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan 

cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan 

cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di 

bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya 

saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut harus 

diberitahukan padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah 

berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu 

diberitahukan pada si berutang
34

.  

Pendapat Subekti diatas memberikan penjelasan yang lugas dan jelas 

mengenai pengertian cessie, penulis sependapat dengan beliau, karena cessie 

merupakan pemindahan hak piutang (hak untuk menagih utang) dari orang 

berpiutang lama kepada orang yang berpiutang baru dengan adanya perjanjian 

tertulis baik dengan akta otentik atau akta bawah tangan dan memberitahukan 

orang yang berutang untuk membayarkan utangnya kepada orang yang berpiutang 

baru. 
35
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 Ibid dikutip dari Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan 

Hukum Tentang Cessie, Rachmad Setiawan dan J. Satrio  

35
 Ibid. 
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Bagan 2.1 

Bagan Cessie 

     

 Cessie melibatkan 3 pihak, dimana penulis contohkan kasus utang piutang 

antara A dan B, A selaku si berutang meminjam uang 2 juta rupiah kepada B 

selaku wajib pajak, lalu karena B tidak uang tunai saat jatuh tempo pembayaran 

PPh tetapi memiliki piutang, maka B menemui C (KPP Pratama/fiskus) untuk 

mengalihkan hak tagih atas uang 2 juta rupiah tersebut, setelah pengalihan hak 

tagih disetujui oleh C maka B memberitahukan kepada A untuk membayarkan 

utangnya kepada C karena telah terjadi pengalihan piutang.   

 Berdasarkan kasus diatas, B sebagai kreditor A yang menyerahkan hak 

tagihnya kepada C disebut dengan Cedent, sedangkan C sebagai pihak yang 

menerima hak tagih sekaligus menjadi kreditor baru terhadap A disebut sebagai 

Cessionaris dan A selaku debitur yang harus memberikan prestasi kepada C 

selaku kreditor baru disebut dengan Cessus. 

Wajib Pajak Si berutang 

Fiskus / 

KPP Pratama 

Utang-piutnang 
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Keuntungan dari cessie yang utama adalah saat Kreditor membutuhkan 

dana untuk suatu keperluan tertentu akan tetapi piutangnya belum jatuh tempo 

sehingga belum dapat ditagih kepada debitor. Jalan keluarnya adalah piutangnya 

dijual kepada pihak lain dibawah harga nominal utang dan selanjutnya pembeli 

piutang kelak pada saat jatuh tempo akan menagih pembayaran kepada debitor 

sesuai dengan nominalnya.
36

 Dengan demikian si berpiutang lama akan 

mendapatkan kebutuhan dana yang diperlukan dan si berpiutang baru akan 

mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli piutang dengan nominal piutang 

yang akan diterimanya.
37

 

2.2.2 Landasan Yuridis Cessie 

Landasan yuridis Cessie tercantum dalam pasal 613 BW, pada ayat (1) 

pasal 613 BW tersebut dijelaskan bahwa penyerahan piutang atas nama dan 

kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik dan akta 

dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dapat dilimpahkan ke 

orang lain.
38

 Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) BW menjelaskan bahwa supaya 

penyerahan piutang dai kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat 

hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahkan kepada 

debitor, atau debitor secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. 

Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak 

yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditor lama, 

                                                           
36

 Suharnoko dan Endah Hartanti, Op. Cit.  h.103 

37
 Ibid, h104 

38
 Ibid, h.102  
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akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama 

kepada debitor, maka debitor terikat untuk membayar kepada kreditor baru.
39

 

Jual beli piutang hanya bersifat konsensual obligatoir. Artinya baru 

meletakan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, namun belum 

mengalihkan kepemilikan, sedangkan penyerahan piutang atas nama yang diatur 

dalam pasal 613 BW adalah yurisdische levering atau penyerahan secara hukum. 

Berdasarkan pasal 1458 BW menjelaskan bahwa jual beli dianggap sah apabila 

terdapat kesepakatan harga dan barang antara penjual dan pembeli, meskipun 

barang belum diserahkan maupun barang belum dibayar, kemudian pada pasal 

1459 BW menjelaskan bahwa hak milik atas benda yang dijual belum beralih 

kepemilikannya selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 

dan 616 BW.
40

  

Sebagai perbandingan pengalihan piutang dalam Niew Nederlands 

Burgelijk Wetboek untuk selanjutnya disebut NBW, diatur dalam buku Afdeling 2 

Overdracht van goerdoen en afstand van beperkterechten pasal 93 dan 94 dan 

buku 6 titel 2 Afdeling 1 Gevolgen van overgang van vorderingen.
41

 Penulisan 

pasal dalam NBW versi terjemahan memiliki tata cara seperti berikut contoh : 

Pasal 93 (3.4.2.6) NBW berarti dibaca pasal 93 Buku 3 tittle 4 Section atau 

Afdeling 2 artikel ke 6 Niew Nederlands Burgelijk Wetboek. 

                                                           
39

 Ibid h.103 

40
 Ibid 

41
 Ibid h.104  
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Pasal 93 (3.4.2.6) NBW menyebutkan bahwa pengalihan pitang atas bawa 

(bearer) dilakukan dengan penyerahan dokumen piutang tersebut dan penyerahan 

dokumen piutang tersebut disertai endosement. Sedangkan untuk piutang atas 

nama, menurut pasal 94 (3.4.2.7) NBW penyerahan dilakukan dengan akta 

penyerahan piutang dan pemberitahuan kepada debitor yang harus membayar 

tagihan itu. Pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan piutang atau 

pihak yang menerima piutang. Dalam hal pihak debitor yang harus membayar 

tagihan tersebut tidak diketahui pada waktu akta pengalihan piutang dibuat, maka 

penyerahan piutang tersebut berlaku retroactive pada hari itu dengan syarat hak 

terbebut berada pada pihak yang mengalihkan. Pemberitahuan segera dilakukan  

setelah pihak debitor yang harus membayar tagihan itu diketahui ada dimana. 

Bagi pihak debitor terhadap siapa piutang itu akan dieksekusi dapat meminta 

salinan atau kutipan akta pengalihan piutang atau atas hak daripengalihan itu yang 

disahkan oleh pihak yang mengalihkan piutang. Jika tidak ada akta yang 

menerangkan alas hak pengalihan tersebut, maka isi alas hak tersebut harus 

dikomunikasikan kepadanya secara tertulis sepanajng hal itu diperlukan.
42

 

 Pasal 142 (6.2.1.1) NBW menyebutkan bahwa kreditor baru kepada siapa 

tagihan dialihkan memperoleh hak-hak yang bersifat accesoir seperti hak gadai, 

hipotek, penanggungan privilege, dan hak-hak untuk melakukan eksekusi. Hak-

                                                           
42

 Ibid dikutip New Netherlands Civil Code (terjemahan  P.P.C Haanappel dan Ejan 

Mackaay),1990,h.48-55 
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hak yang bersifat accesoir itu meliput bunga, denda, dan penyitaan, kecuali hak-

hak tersebutsudah dihapus pada saat pengalihan piutang.
43

 

 Selanjutnya, pada pasal 143 (6.2.1.2) NBW disebutkan bahwa ketika 

tagihan sudah diserahkan, maka kreditor lama harus memberikan kepada kreditor 

baru dokumen-dokumen sebagai alat bukti piutang dan hak-hak accesoir tersebut. 

Jika dokumen-dokumen tersebut masih dibutuhkan oleh kreditor lama maka 

kreditor baru hanya berhak membuat copy atas dokumen yang diperlukan atas 

permintaan dan biaya kreditor baru.
44

 

 Kreditor lama harus memberian dokumen titel eksekutorial atau jika hal 

tersebut masih diperlukan oleh kreditor lama, maka kreditor lama harus memberi 

kesempatan untuk digunakan bagi keperluan eksekusi bagi kreditor baru.
45

 

 Dalam hal kreditor mengalihkan seluruh tagihannya, maka, kreditor lama 

harus menyerahkan barang gadaiyang berada dalam kekuasaannya pada kreditor 

baru.Jika tagiahn yang dialihkan tersebut diajmin dengan hipotek maka, kreditor 

lama atas permintaan kreditor baru harus memberikan bantuan agar hipotek dapat 

didaftarkan atas nama kreditor baru.
46

 

                                                           
43

 Ibid h.105 dikutip dari New Netherlands Civil Code (terjemahan  P.P.C Haanappel dan Ejan 

Mackaay),1990,h.288-292. 

44
 Ibid  

45
 Ibid 

46
 Ibid 
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 Selanjutnya pasal 144 (6.2.1.3) NBW menjelaskan bahwa jika sebagai 

akibat penglihan piutang tersebut, kewajiban kreditor atau kewajibang yang lahir 

dai hak accesoir beralih ke kreditor baru, maka kreditor lama harus menjamin 

kewajiban tersebut. Hal ini hany berlaku untuk pengalihan piutang atas nama.
47

 

 Kemudian, pasal 145 (6.2.1.4) NBW menyebutkan bahwa pengalihan 

tagihan dari kreditor lama kepada penerima piutang (acquirer) tidak 

mengakibatkan hilangnya hakdebitor untuk membela diri. Akan tetapi dalam pasal 

146 (6.2.1.4a) NBW disebutkan bahwa setelah pengalihan piutang atas bawa dan 

atas tunjuk, debitor tidak dapat menggunakan alasan pembelaan diri kepada 

penerima piutang atau ahli warisnya dalam hal alasaan pembelaan diri itu 

didasarkan pada hubungan antara kreditor lama dengan debitor. Pengecualiannya 

adalah jika pada saat pengalihan piutang dilakukan, penerima piutang dapat 

mengetahui dari dokumen adanya alasan pembelaan diri tersebut.
48

 

 Ketidakcakapan dapat dijadikan alasan pembelaan diri untuk menghadapi 

penerimaan piutang yang tidak menyadari adanya ketidakcakapan, jika hal 

tersebut dapat diketahui oleh penerima piutang pada ssat terjadinya pengalihan 

hak dari daftar uimum dan dari ketentuan hukum yang memungkinkan 

diketahuinya fakta ketidakcakapan.
49

 

                                                           
47

 Ibid h.106 dikutip dari New Netherlands Civil Code (terjemahan  P.P.C Haanappel dan Ejan 

Mackaay),1990,h.288-292 

48
 Ibid 

49
 Ibid 
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 Namun demikian, menurut pasal 147 (6.2.1.5) NBW dalam hal pengalihan 

piutang atas bawa dan tunjuk, debitor tidak dapat menggunakan aasan bahw tanda 

tangannya palsu atau dokumen tersebut telah dipalsukan terhadao oenerima 

piutang yang beritikad baik atau ahli warisnya.
50

 

 Selanjutnya pasal 148 (6.2.1.6) NBW menjelaskan bahwa pasal 146 dan 

pasal 147 berlaku secara mutatis mutandis  untuk menentukan hak-hak yang 

lumpuh dalam piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk.
51

 

 Pada pasal 149 (6.2.1.6a) NBW disebutkan bahwa, bagi debitor yang 

setelah pengalihan piutang dengan titel khusus, mempunyai hak untuk 

membatalkan atau menyampingkan tindakan-tindakan hukum (yuridical act) yang 

lahir dari piutang dari piutang tersebut terhadap kreditor lama, harus 

memberitahukan kepada debitor baru tentang adanya hak-hak debitor tersebut 

segera mungkin, kecuali pembatalan atau penyampingan tindakan tersebut tidak 

dapat diterapkan kepada kreditor baru.
52

 

 Dalam hal dasar pembatalan atau pengenyampingan terhadap hak tersebut 

diminta setelah hak untuk membatalakan atau mengenyampingkan itu 

dilaksanakan sebagai pembelaan diri terhadap tindakan kreditor baru yang 

                                                           
50

 Ibid h.107 dikutip dari New Netherlands Civil Code (terjemahan  P.P.C Haanappel dan Ejan 

Mackaay),1990,h.288-292 

51
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52
 Ibid 
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melaksanakan hak dan tindakan hukum yang lahir dari yuridical act, maka debitor 

harus sesegera mungkin memberi tahu kreditor lama (original kreditor).
53

 

 Paragraf tersebut diatas berlaku secara mutatis mutandis bagi debitor 

untuk melaksanakan haknya membatalkan atau mengenyampingkan tindakan 

hukum yang lahir dari piutang tersebut, setelah kepastian lumpuhnya hak-hak 

dalam piutang tersebut.
54

  

 Dalam ilmu hukum dikenal dengan dua doktrim pengalihan hak milik 

yaitu teori abstrak dan teori kausal. Menurut teori kausal keansahan penyerahan 

hak milik (levering) tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang 

melandasinya, jika perjanjian obligatoirnya  sah maka leveringnya juga sah, 

artinya jika jual-beli piutangnya sah maka, maka cessie juga sah dan menurut 

pasal 584 BW menjelaskan bahwa salah satunya hak milik diperoleh dengan 

penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa hukum untuk memindahkan hak 

milik (recht titel) dan dilakukan oleh orang yang  berwenang mengalihkan hak 

milik dengan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BW menganut teori 

kausal. Sedangkan dalam teori abstrak, sah tidaknya hanya dilihat dari levering 

saat leveringnya sah maka cessie dianggap sah, meskipun perjanjian obligatoir 

yang mendasari levering tidak sah. Konsekuensi dari teori ini adalah pemiliknya 

                                                           
53

 Ibid 

54
 Ibid 
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tidak mendapatkan hak revindicatie karena hak milik telah beralih.Kedua teori ini 

dapat dipergunakan melihat pada kasus yang dihadapi
55

 

 Pada kasus cessie saham dapat digunakan teori abstrak, dimana meskipun 

perjanjian obligatoir yang mendasari cessie sah apabila leveringnya tidak sah 

maka cessie dianggap tidak sah, hal ini dimungkinkan apabila ada pemegang 

saham atas nama menjual dan mengalihkan sahamnya pada orang diluar perseroan 

karena pasal 48 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa
56

 : 

1. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. 

2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran 

dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh 

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang 

memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak 

selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan 

dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini dan/atau anggaran dasar. 
 
Pada Anggaran dasar suatu perseroan biasanya disyaratkan bahwa 

peralihan hak atas saham harus memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham, dimana saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada 

pemegang saham lainnya dalam satu perseroan. Maka pengalihan saham atas 

nama yang belum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak 

mengikat Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 613 ayat (2) 

BW yaitu cessie belum mengikat debitor selama belum ada pemberitahuan kepada 

debitor, meskipun saham tersebut telah beralih dari penjual ke pembeli. Karena itu 

                                                           
55

 Ibid h.108 

56
 Ibid h.113 
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dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, biasanya mencantumkan bahwa 

selama pengalihan hak atas saham belum memperoleh persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham, maka hak pemegang saham atas deviden ditangguhkan dan hak 

suara yang diberikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham dianggap tidak sah.
57

 

Terdapat perlindungan hukum bagi cessionaris yang beritikad baik yang 

disebut retro cessie, retro cessie adalah sarana bagi kreditor baru yang piutangnya 

tidak dibayarkan oleh debitor (debitor dalam cessie wanprestatie) untuk menuntut 

kreditor lama meminta kembali uangnya, namun hal ini harus diperjanjikan oleh 

cedent dan cessionaris karena bukanlah hak yang diberikan oleh undang-undang, 

Pada pasal 1492 BW memang mewajibkan penjual untuk menjamin dari pembeli 

dari gugatan pihak ketiga namun pasal ini tidak menjamin pembeli piutang 

(cessionaris) atas wanprestatie debitor.
58

 

 Berdasarkan pasal 1534 BW menjelaskan bahwa penjual piutang harus 

menjamin bahwa hak itu benar ada sewaktu dilakukan levering meskipun tidak 

diperjanjikan secara khusus, dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa jual-beli 

piutang diperbolehkan asal saat levering, piutang tersebut benar-benar ada. 
59

 

 Berdasarkan pasal 1535 BW menjelaskan bahwa penjual piutang tidak 

bertanggung jawab atas kemampuan si debitor, kecuali jika penjual telah 

                                                           
57

 Ibid h.114 

58
 Ibid h.124  
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mengikatkan diri untuk itu dan hanya untuk jumlah harga pembelian yang telah 

diterima untuk piutangnya. Dengan demikian jika penjual diperbolehkan 

bertanggungjawab atas ketidakmampuan debitor, maka boleh saja diperjanjikan 

bahwa si penjual akan bertanggung jawab jika debitor melakukan wanprestatie 

dan memneri hak kepada cessionaris untuk melakukan retro cessie.
60

 

2.3 Pelunasan Utang Pajak Penghasilan Dengan Sistem Cessie 

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang 36 Tahun 2008 Wajib pajak PPh 

memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan PPh dengan cara membayar 

sendiri  akan tetapi jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki dana untuk 

membayar pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. 

Apabila ada seorang wajib pajak yang memiliki itikad baik untuk membayar PPh 

namun tidak mempunyai uang tunai, tetapi memiliki tagihan utang terhadap satu 

pihak yang mana jatuh tempo tagihan tersebut masih dalam rentang waktu 

pembayaran PPh, sehingga jika tagihan ini dapat digunakan sebagai pelunasan 

PPh maka wajib pajak dapat menjalankan kewajibanya dan penerimaan negara 

dari sektor pajak akan berjalan. 

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan terkhusus pada 

PPh tidak menggatur mengenai mekanisme pembayaran PPh dengan mekanisme 

seperti yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam peraturan perundangan-undangan 

di bidang perdata menjelaskan terdapat mekanisme penyerahan piutang atas nama 

yang mana hal ini diatur dalam pasal 613 BW dan disebut dengan cessie. Pada 
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mekanisme cessie dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran, baik 

itu untuk sekedar menjual piutang agar kreditor lama mendapatkan dana segar dan 

kreditor baru mendapatkan keuntungan dari selisih harga dengan piutang hingga 

untuk kegiatan jual-beli dengan pembayaran melalui sistem cessie selama terdapat 

kata sepakat. 

Berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (selanjutnya 

disebut KPP Pratama) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 

dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, kemudian pada pasal 

59 huruf b dan j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 

menjelaskan bahwa KPP Pratama menjalankan fungsi penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan. 

Sebagai sarana untuk konsultasi pajak, fiskus dapat memberikan layanan 

konsultasi pada KPP Pratama tempat wajib pajak terdaftar, menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata 

KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang diubah pada 

pasal 61 ayat (7)  oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012  

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak  menjelaskan bahwa dalam KPP pratama terdapat Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada 
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Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan dari ayat ini dapat disimpulkan 

bahwa wajib pajak dapat meminta konsultasi perpajakan dalam hal ini konsultasi 

mengenai pembayaran PPh dengan cara cessie, akan tetapi seksi Pengawasan dan 

Konsultasi hanya dapat memberikan konsultasi tidak memberikan ketetapan 

hukum di bidang perpajakan, sedangkan dalam sistem cessie harus ada pihak 

cessionaris yang sepakat akan perjanjian cessie maka kewenangan untuk 

menerima sistem pembayaran cessie berada pada seksi pelayanan yang mana pada 

pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 

manjelaskan bahwa Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan 

dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya.  

Pelaksanaan Pemerintahan sehari-hari memperlihatkan bahwa badan atau 

pejabat tata usaha negara sering kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan 

tertentu, yang mana disebut dengan peraturan kebijaksanaan atau beleidsregel, 

peraturan kebijaksanaan merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang 

bertujuan untuk “naar buiten gebracht schriftelijk beleid “ (menampakan keluar 

suatu kebijakan tertulis).
61

 

Peraturan kebijaksanaan atau beleidsregel memiliki beberapa syarat yaitu 

badan yang mengeluarkan Peraturan kebijaksanaan tidak memiliki kewengangan 

dalam membuat peraturan, terdapat suatu pengetahuan yang tidak tertulis 
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(angeschreven hardeidsclausule), hal ini berarti jika terdapat hal khusus dan 

mendesak
62

yang mana hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, maka badan tata usaha dalam hal ini KPP Pratama harus menilai 

apakah hal tersebut merupakan hal khusus yang mendesak
63

yang mengharuskan 

untuk dikeluarkannya Peraturan kebijaksanaan atau beleidsregel  untuk 

kemaslahatan warga dalam hal ini wajib pajak.  

Philipus M Hadjon dan Bagir manan sepakat menggunakan istilah 

Peraturan Kebijaksanaan untuk menterjemahkan beleidsregel akan tetapi 

penggnunaan istilah ini dirasa kurang tepat , karena itu Dalam tesis Nalle Victor 

Immanuel W yang berjudul Uji Materiil Peraturan kebijakan dalam Sistem 

Hukum Indonesia membahas tentang penggunaan istilah yang dipakai untuk 

menterjemahkan beleidsregel. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa terdapat 

ketidak sepahaman dikalangan  ahli hukum tentang penggunaan istilah untuk 

menterjemahkan beleidsregel, Jimmly Asshidiqie menawarkan menawarkan 

istilah “aturan kebijakan” sebagai terjemahan dari beleidsregel, menurutnya 

penggunaan istilah  aturan untuk membedakan dari peraturan resmi, jika policy 

rule merupakan rules dan bukan regulation ataupun legislation sehingga tidak 

tepat jika disebut peraturan kebijakan ataupun peraturan kebijaksanaan.
64

 Menurut 

Nalle Victor Immanuel W, resmi tidaknya suatu aturan bukan terletak pada istilah 
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peraturan atau aturan. Jika merujuk pada isitilah yang dipakai dalam Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan, istilah peraturan yang resmi dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang adalah peraturan perundang-undangan dan bukan peraturan itu 

sendiri, pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menggunakan 

istilah peraturan untuk peraturan yang dibentuk bukan oleh lembaga negara, 

sebagai contoh pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa : Peraturan 

perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Oleh karena itu menurutnya  

penggunaan istilah “peraturan kebijakan” dan bukan “aturan kebijakan”. 

Pemilihan istilah tersebut bukan karena resmi tidaknya istilah peraturan, akan 

tetapi karena istilah tersebut lebih dulu dikenal dan digunakan secara luas.
65

 

Dikarenakan pembayaran PPh dengan sistem cessie ini tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dibidang  perpajakan terkhusus PPh, maka Kepala 

KPP Pratama melalui seksi pelayanan KKP Pratama dapat mengeluarkan 

beleidsregel (Peraturan Kebijakan) untuk menyikapi hal ini. Menurut pendapat 

penulis Kepala KPP Pratama melalui seksi pelayanan KPP pratama berwenang 

untuk memutuskan persetujuan pembayaran PPh dengan sistem cessie 

dikarenakan untuk melindungi kewajiban wajib pajak yang beritikad baik dalam 

membayar PPh dan juga penyerapan pendapatan negara dari sektor pajak 

terpenuhi secara formil tetap menggunakan tata cara pembayaran yang diatur 
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dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 tentang Sistem 

Pembayaran Pajak Secara Elektronik.  

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada kepala KPP 

Pratama untuk meminta membayarkan PPh dengan cara cessie, dalam hal ini 

wajib pajak sebagai Cedent, orang yang berutang sebagai Cessus dan fiskus 

selaku pemungut pajak sebagai Cessionaris. Untuk lebih jelas mengenai alur 

pembayaran PPh dengan cara cessie  dapat meilhat skema berikut : 

Bagan 2.2 

Skema Pembayaran PPh dengan sistem Cessie 
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Syarat berakhirnya utang PPh adalah dilunasinya jumlah utang pajak oleh 

wajib pajak, maka dalam hal ini jumlah utang wajib pajak (Cedent) pada cessus 

harus sesuai dengan jumlah utang PPh atau sebagian jumlah utang PPh dengan 

ketetntuan sebagian sisanya dibayarkan oleh wajib pajak.  

Pada Cessie, Cessionaris baru mendapatkan pembayaran dari Cessus 

ketika utangnya jatuh tempo, maka dalam hal ini jatuh tempo utang harus masih 

didalam rentang waktu pembayaran PPh. Sebagai perlindungan hukum bagi fiskus 

selaku Cessionaris maka diberikan ketentuan Retro Cessie, sehingga jika pada 

saat jatuh tempo pembayaran, cessus wanprestatie, fiskus dapat meminta 

pembayran kepada wajib pajak selaku Cedent disertai dengan denda (karena telah 

melampaui jangka waktu pembayaran PPh dan dianggap telat bayar). Dengan 

dikeluarkannya beleidsregel (Peraturan Kebijakan) berupa penetapan atau Surat 

Keputusan (SK) melalui seksi pelayanan KPP Pratama tentang persetujuan sistem 

pembayaran secara Cessie maka sejak saat itu kedua pihak (wajib pajak selaku 

Cedent dan fiskus selaku cessionaris) terikat dengan perjanjian Cessie. 

Setelah penetapan atau Surat Keputusan (SK) diperoleh wajib pajak maka 

wajib pajak memberitahu kepada si berutang, agar si berutang (Cessus) terikat 

perjanjiian Cessie dan melunasi PPh wajib pajak pada saat jatuh tempo dengan 

salah satu cara yang diatur Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Pajak 

Nomor PER -26/PJ/2014 antara lain : 

 Teller bank / Pos presepsi 

 Anjungan Tunai mandiri 
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 Internet Banking 

 EDC (Elektronik Data Capture) 

Pembayaran PPh oleh Cessus (si berutang) melalui salah satu cara diatas 

merupakan berakhirnya utang PPh wajib pajak dan dibuktikan dengan tanda 

terima pembayaran PPh yang sah atau yang disebut sebagai Bukti Penerimaan 

Negara yang selanjutnya disebut BPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) 

huruf a,b,c,d Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 yaitu : 

 Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, 

untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing; 

 Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC 

 Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui 

internet banking 

 Teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos 

Persepsi dengan menggunakan SSP 
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