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ABSTRAK 

 

 

UTANG PAJAK DALAM SENGKETA KEPAILITAN 
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016) 

 

Oleh: 

Richmond Cosmas Tobias 

PT Industries Badja Garuda (PT IBG) dinyatakan pailit dan berstatus debitor pailit 

melalui Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. 

Atas status pailit tersebut, pengurusan harta kekayaan PT IBG beralih kepada 

kurator yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) ditetapkan sebagai 

kreditor konkuren dari PT IBG dengan tagihan berupa utang pajak. Dengan status 

sebagai kreditor konkuren tersebut, maka KPPP MB mengajukan keberatan 

melalui upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga tetapi permohonannya tidak 

diterima. Selanjutnya, KPPP MB mengajukan kasasi (Nomor 406 K/Pdt.Sus-

Pailit/2015) dan Peninjauan Kembali (Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016), yang 

diputus dengan amar yang sama yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga. 

Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang status utang pajak dalam kepailitan 

PT IBG dan penerapan hak mendahulu (preferen) atas penagihan utang pajak 

dalam sengketa kepailitan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 

dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan normatif terapan dengan tipe studi kasus. Data yang digunakan adalah 

data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya 

dilakukan analisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa permohonan renvoi prosedur 

yang diajukan oleh KPPP MB atas tagihan utang pajak PT IBG dari tahun 1998-

2008 telah lampau waktu 5 (lima) tahun sejak keluarnya Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana Pasal 21 Ayat (4) UU No. 16 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga Medan menyatakan permohonan tidak diterima dengan alasan 

telah daluarsa dan keberatan yang dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap 

tahap kedua (DPT II) sebagai daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT 

IBG. Seharusnya keberatan dilakukan terhadap Daftar Tagihan Sementara (DTS) 



Richmond Cosmas Tobias 

yang diakui/dibantah Kurator PT IBG. Dengan demikian, status utang pajak PT 

IBG menjadi kehilangan hak mendahulunya sehingga tagihan pajak KPPP MB 

yang seharusnya bersifat preferen menjadi tagihan konkuren karena penagihannya 

telah lampau waktu (daluarsa). 

Penerapan hak mendahulu (preferen) atas penagihan utang pajak dalam sengketa 

kepailitan telah diatur sebagaimana Pasal 41 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 

yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan 

penagihan utang pajak di luar proses kepailitan terhadap wajib pajak yang sedang 

dimohonkan pailit dengan memintakan kepada Pengadilan Niaga untuk 

membatalkan seluruh perbuatan hukum wajib pajak karena akan merugikan 

kepentingan negara. Dalam hal, wajib pajak telah dinyatakan pailit maka DJP 

tetap memiliki hak mendahulu dan bersifat istimewa, apabila permohonan 

diajukan kepada kurator pada saat verifikasi piutang yaitu paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan Pasal 

113 UU No. 37 Tahun 2004 atau sebelum ditetapkan Daftar Pembagian Tetap 

(DPT) oleh kurator. 

Kata Kunci: Status Utang Pajak, Kepailitan, Renvoi Prosedur 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang 

bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam 

wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Keuntungan atau laba tersebut diperoleh dengan menjalankan dan 

mengembangkan perusahaan sesuai dengan bentuk dan kegiatan usahanya. Untuk 

menjalankan dan mengembangkan perusahaan, tentu diperlukan dana tambahan. 

Dana tambahan tersebut bisa diperoleh melalui pihak lain seperti bank atau 

lembaga pembiayaan sebagai pemilik dana.  

Kebutuhan perusahaan akan dana tambahan dapat diperoleh dengan melakukan 

perjanjian peminjaman dana dengan pemilik dana. Pihak yang memberikan 

pinjaman dana disebut kreditor atau si berpiutang sedangkan pihak yang 

menerima pinjaman dana disebut dengan debitor atau si berutang. Pemberian 

pinjaman oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena adanya kepercayaan 

bahwa debitor dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada kreditor tepat pada 



2 

 

waktunya. Kreditor tidaklah mungkin mau memberikan pinjaman kepada debitor 

tanpa adanya kepercayaan dari kreditor.
1
 

Peminjaman dana bukan merupakan suatu hal yang buruk bagi perusahaan 

(debitor) apabila perusahaan tersebut masih mampu membayar kembali utang-

utangnya. Sebaliknya, jika perusahaan terus mengalami kerugian dan kemunduran 

sampai pada suatu keadaan di mana perusahaan berhenti membayar atau tidak 

mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka pihak debitor ini melakukan 

kelalaian. Kelalaian debitor ini dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan 

(ketidakmauan) atau disebabkan karena keterpaksaan (ketidakmampuan).
2
 

Berbagai faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk debitor berhenti 

membayar kewajibannya terhadap kreditor yang memiliki hak untuk menerima 

pengembalian piutang.  

Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan 

(debitor) dengan pihak lain (kreditor) sedangkan perikatan yang bersumber dari 

undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar 

kehendak para pihak yang bersangkutan. Utang yang timbul karena undang-

undang misalnya pajak. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi kemakmuran rakyat. 

                                                           
1
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 2. 
2
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, Cet. 1, 

Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 25. 
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Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan mendapatkan suatu 

penghasilan termasuk dalam subjek pajak, dengan syarat kegiatan usahanya 

didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Artinya, bahwa selain utang yang 

dimiliki perusahaan karena perjanjian utang piutang, perusahaan memiliki utang 

kepada negara karena undang-undang. Setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan perusahaan yang bersangkutan menjadi objek pajak yang dibuktikan 

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Utang pajak perusahaan tersebut dapat 

dimintakan secara paksa oleh fiskus
3
 karena keadaan, perbuatan dan peristiwa 

yang dilakukan perusahaan sehingga timbul utang perusahaan berupa pajak. 

Perusahaan yang berada dalam keadaan pailit menjadi salah satu fenomena 

perekonomian yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Utang perusahaan 

yang pailit terhadap kreditor perlu mendapatkan perhatian, terutama terhadap 

pembayaran pajak karena perusahaan yang pailit seringkali tidak melaksanakan 

kewajibannya terhadap pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya atau 

dengan kata lain masih memiliki utang pajak.
4
 Keadaan ini secara langsung 

mempengaruhi penerimaan negara melalui pajak, terutama bila terjadi pada 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi sangat signifikan dalam 

penyetoran pajaknya. 

                                                           
3
Fiskus adalah pejabat pajak sebagai wakil dari pemerintah dalam pemungutan pajak. 

Pejabat yang berwenang adalah Departemen Keuangan, Gubernur/kepala Daerah Tingkat I, 

melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dan Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor 

Dinas Pendapatan Negara. 
4
Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, cet. 1, Universitas Atmajaya, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 88. 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (selanjutnya disingkat UU No. 16 Tahun 2009) menyatakan bahwa 

Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak tersebut,
5
 kecuali untuk 

pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pengecualian tersebut adalah logis karena dikhususkan untuk 

biaya perkara dan biaya eksekusi yang merupakan tindakan pertama sekali untuk 

menyelamatkan harta debitor atau wajib pajak. 

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor dinyatakan pailit oleh 

pengadilan niaga karena tidak dapat membayar utangnya. Pengadilan Niaga yang 

berwenang, akan menyatakan debitor pailit apabila terbukti persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004), yaitu debitor mempunyai 

dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit oleh majelis hakim pengadilan 

niaga mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan 

mengurus harta kekayaan yang telah diletakkan dalam status sita umum, dibawah 

penguasaan Balai Harta Peninggalan atau kurator yang ditunjuk oleh majelis 

hakim pengadilan niaga dan dibawah pengawasan hakim pengawas.
6
 Setelah 

adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang) yang 

akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. 

                                                           
5
Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis, Cetakan Petama, 

FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 128. 
6
Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 44. 
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Kurator menentukan harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar 

semua utang debitor pailit. Kemudian kurator menentukan tingkatan kreditor yang 

dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit dan melakukan pembagiannya sesuai 

dengan Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta 

pailit. UU No. 37 Tahun 2004 menentukan urutan prioritas hak untuk memperoleh 

pelunasan piutang terhadap para kreditor. Kedudukan para kreditor ditentukan 

berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor yang terbagi menjadi 

dua golongan kreditur, yaitu Kreditor Preferen (Prefential Creditor) terdiri atas 

Kreditur Pemegang Hak Jaminan (Secured Creditor) dan Kreditur Dengan Hak 

Istimewa (Privilage Right) serta Kreditor Konkuren (Unsecured Creditor).
7
 

Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui, serta 

piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah, maka 

diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor 

terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui/dibantah kurator. Renvoi 

prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor. Alasan 

kreditor melakukan bantahan terhadap daftar pembagian dikarenakan kurator 

tidak menempatkan urutan prioritas utang berdasarkan sifat dan jenisnya dalam 

pembayaran harta pailit sehingga kreditor yang berkepentingan merasa dirugikan. 

Pasal 41 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 melindungi adanya hak mendahulu 

yang dimiliki oleh utang pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang 

menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak di luar jalur proses pailit 

karena mempunyai kedudukan hak mendahulu penyelesaiannya, namun ini 

                                                           
7
Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, cet-1, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2016, hlm. 13. 
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diartikan sebagai perlindungan terhadap utang pajak yang sudah dibayar sebelum 

putusan pailit dibacakan. Untuk memperoleh pelunasan utang pajak debitor yang 

telah dinyatakan pailit dilakukan sebuah penelitian, dengan mengambil contoh 

kasus PT Industries Badja Garuda (selanjutnya disingkat PT IBG) sebagai objek 

pajak yang masih memiliki pajak terutang sampai adanya putusan pernyataan 

pailit. 

Akibat pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan terhadap PT 

IBG, mengakibatkan harta kekayaan perusahaan dimasukkan ke dalam boedel 

pailit. Terhadap boedel pailit berlaku sita umum atas semua kekayaan debitor 

pailit sehingga PT IBG tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan 

perbuatan hukum atas perusahaannya. Kewenangan untuk mengurus harta pailit 

berpindah kepada kurator yang bertugas untuk melakukan pemberesan harta pailit. 

Daftar tagihan piutang yang dibuat kurator berdasarkan verifikasi pencocokan 

piutang mendapatkan suatu bantahan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Belawan (selanjutnya disingkat KPPP MB) yang mewakili negara dalam 

penagihan pajak. Berdasarkan Surat Tagihan Pajak PT IBG yang telah dinyatakan 

pailit masih terdapat tunggakan pajak sehingga menjadikan KPPP MB sebagai 

kreditor. Pembagian piutang terhadap KPPP MB yang dituangkan dalam daftar 

pembagian piutang tidak mendapat porsi yang sesuai dengan ketentuan hak 

mendahulu. Seluruh utang pajak PT IBG sebesar Rp 12.273.221.260,00 negara 

hanya mendapatkan pelunasan sebesar Rp 1.015.550.245,00 sebagaimana daftar 

pembagian tahap kedua sekaligus penutup dari penjualan/pemberesan harta pailit 

dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang. 
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Alasan pembayaran piutang yang sangat rendah dari seluruh tagihan utang pajak 

kepada KPPP MB, mengakibatkan daftar pembagian yang dibuat oleh kurator 

mendapatkan bantahan. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor apabila 

adanya keberatan terhadap daftar pembagian piutang adalah renvoi prosedur 

(penunjukan kembali).  

Permohonan renvoi prosedur dilakukan oleh KPPP MB karena keberatan terhadap 

pembagian daftar piutang yang dibuat oleh kurator PT IBG (dalam pailit) dengan 

mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan yang berwenang 

melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga 

Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn dengan amar putusan menyatakan 

permohonan keberatan KPPP MB tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah 

Niet Onvankelijke Verklaard (N.O)
8
.  

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan 

hukum sehingga KPPP MB mengajukan kasasi dengan Nomor Putusan 406 

K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Putusan Mahkamah Agung tersebut kembali menguatkan 

putusan tingkat pertama dengan menolak permohonan kasasi dari KPPP MB. 

Upaya hukum lainnya kembali dilakukan oleh KPPP MB karena menganggap 

adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan Judex 

Facti dan Judex Juris, maka KPPP MB mengajukan peninjauan kembali (PK) 

terhadap putusan kasasi yang diregister dengan Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. 

Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim 
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Pengadilan Niaga Medan terkait renvoi prosedur dan Kasasi serta menolak 

permohonan Peninjauan Kembali. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan 

menganalisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 45 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang memberikan pertimbangan atas renvoi prosedur 

terhadap daftar pembagian piutang oleh kurator PT IBG dan status utang pajak 

dalam sengketa kepailitan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Utang Pajak dalam Sengketa Kepailitan (Studi Putusan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016)”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana status utang pajak dalam kepailitan PT. Industries Badja Garuda 

(PT IBG)? 

2. Bagaimana penerapan hak mendahulu (preferen) atas penagihan utang pajak 

dalam sengketa kepailitan? 
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C. Ruang Lingkup  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka ruang lingkup 

penelitian ini meliputi: 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

utang pajak dalam sengketa kepailitan yang mana termasuk dalam bidang ilmu 

hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum kepailitan. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Renvoi 

Prosedur Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn, Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016, yaitu mengenai pertimbangan 

permohonan renvoi prosedur yang diajukan terhadap Daftar Pembagian Tahap II 

(kedua) sekaligus penutup dari penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik 

pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT. IBG (dalam pailit) dengan pokok 

bahasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Status utang pajak dalam kepailitan PT. Industries Badja Garuda (PT IBG). 

b. Penerapan hak mendahulu (preferen) atas penagihan utang pajak dalam 

sengketa kepailitan. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai status utang 

pajak dalam kepailitan PT. Industries Badja Garuda (PT IBG). 

2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai penerapan hak 

mendahulu (preferen) atas penagihan utang pajak dalam sengketa kepailitan. 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup 

kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, 

khususnya hukum kepailitan. 

b. Memperluas pengetahuan dalam bidang hukum perdata ekonomi mengenai 

utang pajak dalam sengketa kepailitan. 

c. Menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan ilmu hukum 

perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum kepailitan. 
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2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum kepailitan di 

Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan utang pajak dalam 

sengketa kepailitan.  

b. Menjadi referensi berkenaan dengan utang pajak dalam hukum kepailitan di 

Indonesia, khususnya kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan 

penagihan utang pajak terhadap wajib pajak dalam sengketa kepailitan. 

c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan pendidikan strata-1 

(S1) di Fakultas Hukum Universitas Lammpung. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perusahaan  

1. Pengertian dan Bentuk Hukum Perusahaan  

Perusahaan menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang 

dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu 

dan untuk mencari laba.
9
 Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk 

memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan 

barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
10

 Menurut Polak, baru ada 

perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi 

yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.
11

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi 

definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut 

maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok, yaitu: 
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 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2: Bentuk-
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13 
 

a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, 

bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia; 

b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, 

perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha 

perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara 

terus-menerus. 

Definisi menurut undang-undang ini lebih sempurna apabila dibandingkan dengan 

definisi menurut Molengraaff dan Polak karena dengan adanya bentuk usaha 

(badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang 

perekonomian), unsur-unsur lain juga terpenuhi. Berdasarkan undang-undang 

yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus 

dan terang-terangan terhadap pihak ketiga dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan atau laba jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan usaha) itu bukan 

perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.
12

 

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan usaha baik menghasilkan 

barang maupun jasa yang dapat digunakan masyarakat atau perusahaan lain 

dengan menyalurkannya melalui beberapa cara yang salah satunya melalui 

kegiatan jual beli. Istilah lain di samping istilah perusahaan yaitu pelaku usaha. 

Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan 

kegiatan ekonomi.
13

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 mendefiniskan pelaku usaha adalah setiap 

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
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bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

Pelaku usaha dalam pengertiannya meliputi perusahaan, Badan Usaha Milik 

Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian di 

atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya 

produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para 

rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang 

melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada 

masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.
14

 

Berdasarkan bentuknya, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis bentuk 

perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan 

perusahaan badan hukum:
15

 

a. Perusahaan perseorangan 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki 

oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk 

hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan 

perdagangan dan perusahaan perjasaan. 

  

                                                           
14
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b. Perusahaan bukan badan hukum 

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan 

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini 

merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang 

perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan dan perjasaan. Bentuk 

hukumnya yaitu firma dan persekutuan komanditer (CV). 

c. Perusahaan badan hukum 

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan 

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara 

yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat 

menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, 

perdagangan, perjasaan dan pembiayaan. Bentuk hukumnya yaitu perseroan 

terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan 

perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) yang dimiliki oleh 

negara. 

2. Perseroan Terbatas 

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan 

hukum itu tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan 

hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada 

tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai 

nominal semua saham yang dimilikinya.
16

 Menurut Soedjono Dirjosisworo bahwa 

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 
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perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah “perseroan” menunjuk kepada cara 

menentukan modal, yaitu bagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk 

kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal 

saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan 

hukum. UUPT menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

Perseroan terbatas itu dikehendaki oleh pembentuk undang-undang untuk 

bertindak sebagai subjek hukum dan karena itu perseroan terbatas itu adalah 

badan hukum, sebab yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yaitu manusia 

dan badan hukum.
17

 Sejak perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum 

maka hukum memperlakukan perseroan terbatas sebagai pribadi mandiri yang 

dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan perseroan terbatas. 

Unsur-unsur yang menyatakan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum 

adalah bahwa perseroan terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 24 

Ayat (1) UUPT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 82 UUPT), mempunyai 

tujuan tertentu (Pasal 12 Huruf (b) UUPT) dan mempunyai organisasi teratur 
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(Pasal 1 Angka (2) UUPT). Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang 

bertujuan melakukan kegiataan perusahaan. Sebagai badan hukum, perseroan 

dibebani kewajiban untuk:
18

 

a. Pengesahan akta pendirian kepada Pemerintah; 

b. Mendaftarkan naskah akta pendirian tersebut beserta pengesahannya kepada 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat 

perseroan yang bersangkutan; 

c. Mengumumkan naskah akta pendirian pengesahan serta pendaftarannya di 

dalam Berita Negara RI. Pengumuman ini untuk kepentingan pihak ketiga 

dan tanggal Berita Negara RI yang mengumumkan akta pendirian perseroan 

itu merupakan tanggal berlakunya perseroan terbatas tersebut sebagai badan 

hukum. 

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan 

1. Pailit dan Kepailitan 

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit 

dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris 

dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya 

pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang 

mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis 

disebut lefailli. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan 

istilah faillite. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah to fail dan didalam 
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bahasa Latin dipergunakan istilah fallire.
19

 Menurut Munir Fuady, pailit atau 

bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat, 

ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau 

warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.
20

 

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan 

sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut 

sistem hukum anglo saxon terminologi kepailitan digunakan istilah bankruptcy 

yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan 

dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut 

pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para  

pebisnis dan debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Menurut 

Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan 

si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya pada waktu si debitor dinyatakan 

pailit dan mempunyai piutangdengan jumlah piutang yang masing-masing 

kreditor miliki saat itu.
21

 

Pengertian pailit atau bankrupt dalam Black’s Law Dictionary adalah:
22

 

“The state or condition of a person (individual, partnership, 

corporation,municipality) who is unable to pay its debts as they are, or 

became due. The term includes a person against whom an involuntary 

petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has 

been adjudge a bankrupt.” 
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Pengertian pailit yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut 

dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari debitor atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan 

suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik 

yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan 

pihak ketiga (di luar debitor). Intisari dari pengajuan permohonan tersebut adalah 

asas publisitas.
23

 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 

Tahun 2004), yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan. Hukum kepailitan di Indonesia semula diatur oleh Undang-Undang 

Kepailitan yang dikenal dengan Faillissement Verordening (FV) yaitu Staatsblad 

Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut 

kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan 

gejolak moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. PERPU 

Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi 

perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

                                                           
23

Ibid., hlm 11-12. Asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai 

status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tidak bergerak terjadi melalui pendaftaran 

sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan terhadap benda tersebut. 
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Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila 

debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-

utangnya. Kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak 

adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor 

dan mencegah kecurangan yang dilakukan debitor sendiri. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum Kepailitan adalah sebagai 

berikut:
24

 

a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua kekayaan debitor 

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang 

akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitor, 

dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur agar mereka dapat memenuhi 

tagihan-tagihannya terhadap debitor. 

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor 

sesuai dengan asas pari passu
25

 (membagi secara proporsional harta kekayaan 

debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya 

masing-masing tagihan kreditor tersebut). 

  

                                                           
24

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 28. 
25

 Asas pari passu prorate parte adalah asas yang mengatkan bahwa harta kekayaan 

debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara 

proporsional antara mereka kecuali terdapat kreditor yang menurut undang-undang harus 

didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. 
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c. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakannya pailit seorang 

debitor maka ia menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan 

memindahtangankan harta kekayaannya. Status harta kekayaan debitor 

menjadi harta pailit.  

d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan 

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan 

mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk 

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang 

debitor. 

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi penting, yaitu 

sebagai realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengenai tanggung 

jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan. Hak kebendaan si 

berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatannya (Pasal 1131 KUH Perdata). Perikatan yang dilakukan 

mengakibatkan hak atas kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jaminan 

bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan 

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut 

besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132 KUH Perdata). 
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2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan 

Adapun pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pihak Pemohon Pailit  

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon 

Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke 

Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 

Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu 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 Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan 

pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:  

(1) Pihak Debitor itu sendiri.  

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (voluntary 

petition) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat 

diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk 

kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan 

membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar 

salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa 
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membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan 

pailit tersebut. 

(2) Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor.  

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu 

sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan 

pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 

Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan 

pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. 

Permohonan tersebut diajukan terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu Jaksa untuk 

kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika 

debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debitornya 

perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di 

bidang kepentingan publik.
26

 

b. Kurator 

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi 

hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk 

dalam harta pailit (Pasal 24 Ayat (1)UU No. 37 Tahun 2004). Berdasarkan 

putusan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah Kurator. Kurator adalah Balai 

Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk 

mengurus dan membereskan harta debitor pailit.
27
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 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 9. 
27

 Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Cet-1, Op.Cit., hlm. 

306. 
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Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus 

independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap harta pailit.
28

 Adapun syarat untuk menjadi 

seorang Kurator yakni: 

(1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian 

khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta 

pailit. 

(2) Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) huruf a UU No. 37 Tahun 2004 yang 

dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus 

pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” 

adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus (Pasal 

70 Ayat (2) huruf b UU No. 37 Tahun 2004). 

c. Hakim Pengawas 

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan penguasaan terhadap harta debitor 

beralih kepada Kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan 

pemberesan harta pailit. Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang 

pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim Pengawas 

                                                           
28

 Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait 

dengan Kepailitan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 32. 
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bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 UU No. 37 

Tahun 2004). 

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau 

pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim 

Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang 

diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk 

memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.
29

 Kurator berkewajiban 

untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas. 

Berdasarkan laporan tersebut, Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas 

seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan 

Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 UU 

No. 37 Tahun 2004). 

3. Permohonan dan Pernyataan Pailit 

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus 

memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. 

Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004, yaitu 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. 
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 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 73. 
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Syarat untuk mengajukan permohonan pailit yang telah terpenuhi tersebut 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 

37 Tahun 2004. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat 

yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. 

Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan 

Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, 

kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut 

dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan 

pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada: 

a. Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, 

Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu 

dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit; 

b. Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan 

terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. 

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat 

dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. 

Dalam proses persidangan, hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian atau 

seluruhnya atas kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk 

mengawasi debitor maupun mengawasi pembayaran kepada kreditor. Tahap 

terakhir proses persidangan adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib 

menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang 

mendasari putusan tersebut. 
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Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa 

debitor telah pailit atau disebut juga dengan Debitor Pailit maka debitor demi 

hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

termasuk dalam harta pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor serta 

segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum (Pasal 

21 UU No. 37 Tahun 2004). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan bagi 

seluruh utang debitor. 

Harta kekayaan debitor tidak terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-

barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti 

perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila didalamnya barang-barang 

yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu 

debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang di sewa oleh pihak lain 

atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.
30

 

Kekayaan Debitor Pailit tidak seluruhnya dapat dimasukkan didalam harta pailit. 

Pengecualian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 

2004,yakni: 

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor 

sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 

diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang 

dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 

hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; 
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 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 51. 
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b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai 

penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu 

atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau 

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban 

memberi nafkah menurut Undang-undang. 

4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit 

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan 

harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, 

membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkan harta pailit. 

melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin 

suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. 

Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang 

debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi 

piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang 

kreditor yang dimasukkan pada kurator.
31

 Verifikasi diatur dalam Pasal 113 

sampai dengan Pasal 143 UU No. 37 Tahun 2004. Pencocokan piutang dilakukan 

dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh 

Hakim Pengawas.
32

 

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan karenanya 

mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan 
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 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, hlm. 162. 
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 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1, GramediaPustaka 

Utama, Jakarta, 2004, hlm. 89. 
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besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte).
33

 Namun 

asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang 

hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan 

berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kreditor dalam proses kepailitan dapat dikelompokkan sebagai berikut
34

: 

a. Kreditor separatis  

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat 

bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor 

sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti 

tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-

barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor 

mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya 

disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan 

kreditor separatis maka tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai 

kurator bersaing. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang 

memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara 

mendahului yaitu gadai, hipotek jaminan fidusia.  

b. Kreditor preferen/istimewa  

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan 

istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari 

penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan 

gadai. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang 
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oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, 

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.  

c. Kreditor konkuren  

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak 

memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun 

yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban 

membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor 

dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang 

masing-masing kreditor. 

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator melakukan 

pemberesan harta pailit (insolvency). Pasal 178 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 

menyatakan bahwa insolvency adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya 

apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak 

mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum 

positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu 

membayar jika
35

: 

a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau 

b. rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau 

c. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 
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Akibat hukum dari insolvency debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, 

adalah sebagai berikut : 

a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu 

(misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan 

penundaan pembagian akan lebih menguntungkan. 

b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal 

insolvency telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil 

dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau 

utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004). Kecuali 

jika setelah insolvency, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya 

karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. 

Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU No. 

37 Tahun 2004. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan insolvency, maka: 

(1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah 

dicocokkan (Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004); 

(2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. 

Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas 

(Pasal 189 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004); 

(3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas. 

(4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU 

No. 37 Tahun 2004): 

a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan; 

b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan; 
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c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-

tagihan itu. 

(5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh 

Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004); 

(6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak 

istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh 

mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap 

mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada 

mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 j.o. Pasal 55 UU No. 

37 Tahun 2004); 

(7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya 

mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) UU 

No. 37 Tahun 2004); 

(8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan 

presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU No. 37 

Tahun 2004); 

(9) Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta 

pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor 

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU No. 37 Tahun 2004 j.o. 

Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). 
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5. Upaya Hukum dalam Kepailitan 

a. Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga 

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. 

Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta 

piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka 

diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor 

terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui atau dibantah Kurator. 

Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor 

yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator.
36

 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. 

Kreditor yang merasa pembagian bagi dirinya tidak dapat disetujuinya maka dapat 

melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian piutang tersebut dengan cara 
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mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera Pengadilan Niaga, 

dengan menerima tanda bukti penerimaan selama tenggang waktu yang 

disediakan (Pasal 193 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Surat keberatan tersebut 

harus dilampirkan oleh panitera Pengadilan Niaga pada daftar pembagian piutang 

yang disediakan di kepaniteraan (Pasal 193 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004). 

Berdasarkan surat keberatan tersebut Hakim Pengawas menetapkan hari untuk 

memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Para 

Kreditor Pelawan dan Kurator diberitahukan secara tertulis oleh juru sita 

mengenai penyediaan permohonan keberatan pada Kepaniteraan Pengadilan 

Niaga (Pasal 194 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, kreditor yang 

piutangnya belum dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang dan kreditor yang 

piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut 

pelaporannya sendiri dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 

dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan 

ketentuan:
37

 

(1) Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada 

Kurator; 

(2) Salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada 

surat perlawanan; 

(3) Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan 

piutang atau bagian piutang tersebut. 
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Proses persidangan renvoi prosedur dalam proses kepailitan terdiri dari 3 (tiga) 

tahap, yaitu sidang pembukaan, sidang pembuktian dan sidang putusan.
38

 Dalam 

proses persidangan kurator dan setiap kreditor atas kuasanya dapat mendukung 

atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya. 

Putusan renvoi prosedur ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada sidang 

pertama atau paling lama tujuh hari kemudian (Pasal 194 Ayat (6) UU No. 37 

Tahun 2004). 

b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung 

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap 

daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). 

Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim 

Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar 

alasannya (Pasal 196 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004). 

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi 

diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang 

pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi 

diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus 

diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh 

Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 j.o. Pasal 13 

UU No. 37 Tahun 2004). 
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Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

golongan, yaitu:
39

 

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima  

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk 

mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, 

surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat 

mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa 

permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. 

(2) Permohonan kasasi ditolak  

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung 

dapat disebabkan oleh judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi 

dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak 

merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga 

dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak 

relevan dengan pokok perkara.  

(3) Permohonan kasasi dikabulkan  

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan 

keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan 

oleh Mahkamah Agung bahwa judex facti telah salah dan tidak tepat dalam 

penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan 

kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum 

lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan judex facti. Dengan 
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demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung 

menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan 

memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang 

dimohonkan itu dan putusannya bersifat final. 

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam 

tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka 

dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya 

hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan 

kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan 

yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.
40

 

Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295 

sampai dengan Pasal 298 UU No. 37 Tahun 2004. 

Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya 

disingkat UU No. 3 Tahun 2009). Namun, UU No. 37 Tahun 2004 secara khusus 

mengatur alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), 

yaitu: 
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(1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang 

pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum 

ditemukan; atau 

(2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. 

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan 

peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan 

kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan 

Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan 

menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah 

Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada 

panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali. 

Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan 

peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung. Putusan atas 

permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. 
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C. Tinjauan Umum tentang Pajak 

1. Pengertian Pajak  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (selanjutnya disingkat UU No. 16 Tahun 2009) menyatakan bahwa 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut ajaran material dan formil. Menurut 

ajaran material timbulnya utang pajak karena berlakunya undang-undang 

perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak sedangkan menurut ajaran 

formil, yang menyebabkan timbulnya utang pajak adalah karena peristiwa dan 

perbuatan (tatbestand). Untuk mengenali karakteristik pajak dapat dilakukan 

dengan mengenali pengertian mengenai pajak yang diberikan oleh para sarjana 

sebagai berikut:
41

 

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public serving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 
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b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja 

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

Karakteristik pajak menurut pendapat sarjana diatas mempunyai unsur-unsur yang 

sama dengan pungutan lainnya, unsur pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:
42

 

a. Masyarakat (kepentingan umum); 

b. Undang-Undang; 

c. Pemungut Pajak-Penguasa Masyarakat; 

d. Subjek pajak–Wajib Pajak; 

e. Objek pajak–Tatbestand; 

f. Surat ketetapan pajak (fakultatif). 

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu:
43

 

a. Pajak Pusat/Negara. 

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan 

pemungutannya dilakukan oleh KPP-KPP di daerah. Pajak-pajak yang termasuk 

ke dalam Pajak Pusat adalah: 

(1) Pajak Penghasilan (PPh) 

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN &i 

PPn BM) 
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(3) Bea Meterai 

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 

1908, 

(5) Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Pajak Kekayaan 

tahun 1932, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Jalan tahun 

1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 

huruf j, k, l, Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi 

(e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan seluruh 

jenis pajak, tidak termasuk bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC), dan pungutan lainnya adalah merupakan pajak daerah, 

yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah. 

2. Subjek Pajak dan Objek Pajak 

Subjek Pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi 

subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum
44

. Dengan demikian firma, 

perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, orang gila, 

ataupun anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak. Tetapi 

untuk orang gila dan anak yang masih di bawah umur diperlukan wali yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Terminologi Pajak Penghasilan adalah seseorang atau badan yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Subjek pajak adalah 
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orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif, yaitu 

bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
45

 Subjek pajak baru menjadi 

Wajib Pajak jika memenuhi syarat objektif.
46

 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya 

disingkat UU PPh) menyatakan bahwa subjek pajak adalah: 

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk usaha tetap. 

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:
47

 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun 

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 
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Pemungutan terhadap subjek pajak selain subjek pajak dalam negeri adalah 

kepada subjek pajak yang berada di luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah
48

: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

UU PPh menyatakan bahwa bentuk usaha tetap tersebut tetap merupakan subjek 

pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Uraian 

mengenai batasan-batasan subjek pajak di atas adalah apa yang dimaksud dengan 

syarat subjektif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat objektif utamanya 

adalah penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima yang bersumber dari 

Indonesia.  

Objek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
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untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk objek 

pajak telah diatur di dalam Pasal 4 UU PPh dengan nama atau bentuk apapun, 

termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, ataau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usah; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
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n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

Klasifikasi terhadap jenis-jenis penghasilan diatas adalah beberapa jenis 

penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak yang telah memenuhi 

syarat subjektif dan objektif sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 

2009 wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap wajib pajak wajib 

membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

3. Utang Pajak dan Penagihan Pajak  

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 

uang baik dalam mata uang Indonesia, baik secara langsung maupun yang akan 

timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

Debitor (Pasal 1 Angka (6) UU No. 37 Tahun 2004). Berdasarkan pengertian 



46 
 

utang tersebut dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu kewajiban. Utang 

adalah suatu prestasi di dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa 

kewajiban debitor untuk melunasinya kepada kreditor. Utang tersebut dapat 

berupa utang untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak 

melakukan sesuatu serta berada di lapangan hukum perikatan.
49

 

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena-undang-undang. Perikatan yang 

lahir karena undang-undang dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu perikatan 

yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul karena 

undang-undang dan perbuatan manusia.
50

 Utang pajak merupakan suatu utang 

dalam bentuk pajak yang lahir karena adanya UU No. 16 Tahun 2009. Definisi 

utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Berdasarkan ketentuan dan definisi utang pajak disimpulkan bahwa utang pajak 

merupakan suatu perikatan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah karena 

adanya undang-undang. 

Hukum pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata, sehingga ketentuan utang 

dalam hukum perdata berlaku juga dalam hukum pajak.
51

 Pengertian utang dalam 

hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah 

segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi 
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perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan 

tertentu, membayar harga barang dan sebagainya.
52

 Utang dalam arti sempit 

adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, 

yang mewajibkan debitor untuk membayar (kembali) jumlah utang yang telah 

dipinjamnya dari kreditor. Walapun pajak memiliki kaitan erat dengan hukum 

perdata, tetapi utang pajak bukan merupakan utang perdata melainkan utang 

publik.  

Utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara 

yang dilindungi oleh hukum.
53

 Kewajiban untuk membayar pajak tidak terlepas 

dari timbulnya utang pajak. Terdapat 2 (dua) teori mengenai timbulnya utang 

pajak:
54

 

a. Ajaran Materiil 

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak 

dan peristiwa, keadaan atau perbuatan tertentu (Taatbestand) bukan karena 

tindakan pemerintah atau fiskus. 

b. Ajaran Formil 

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat 

Ketetapan Pajak bukan karena adanya taatbestand sebagai dasar yang 

menimbulkan utang pajak. 

Dengan kata lain, ajaran formil pada dasarnya menyatakan bahwa utang pajak 

timbul karena berlakunya undang-undang. Timbulnya utang pajak disebabkan 

karena beberapa hal. Seseorang dikenakan pajak karena adanya suatu keadaan dan 
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perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system sebagaimana yang 

berlaku di Indonesia.
55

 Penagihan terhadap utang pajak juga dapat hapus. 

Hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembayaran, 

kompensasi, daluarsa, pembebasan dan penghapusan.
56

 Pembayaran dalam hukum 

pajak adalah pembayaran dengan mata uang negara pemungut pajak.
57

 Dalam 

melakukan pembayaran pajak tersebut, tata cara pembayaran, penyetoran pajak 

dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak 

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
58

 

Setiap perikatan dalam hubungan hukum perdata selalu terdapat sekurang-

kurangnya seorang kreditor dan diantara mereka terdapat suatu hubungan hukum. 

Menurut Santoso Brotodihardjo mengenai hubungan hukum dalam pajak, yang 

kesimpulannya bahwa sekalipun perikatan antara negara dan yang berutang pajak 

didasarkan atas hukum publik, namun persamaannya dengan perikatan-perikatan 

yang diuraikan dalam Buku III KUH Perdata adalah besar.
59

 

Dalam pelaksanaan penagihan pajak sangat dimungkinkan terjadi keadaan jurusita 

pajak tidak menemukan Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam 

pelaksanaan penagihan pajak.
60

 Oleh karena itu, jurusita diberikan kewenangan 

untuk tidak saja melakukan tindakan terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap 
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pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Pihak lain dalam sistem perpajakan 

Indonesia di Indonesia dikenal sebagai Penanggung Pajak.
61

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 16 Tahun 2009, penanggung pajak adalah 

orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi ini, 

tampak bahwa pengertian penanggung pajak lebih luas dari pengertian wajib 

pajak. UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan siapa saja yang termasuk penanggung 

pajak yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi 

kewajibannya, antara lain: 

a. Badan oleh pengurus; 

b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani 

untuk melakukan pemberesan; 

c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana 

wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; 

d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali 

atau pengampunya.  

Wakil-wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng 

atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan 

meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-

benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang 

tersebut. Ditentukan juga yang termasuk dalam pengertian pengurus pada suatu 
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badan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan 

kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran 

atau obyek pajak, yaitu:
62

 

a. Keadaan: kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, misalnya memiliki 

kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, 

menempati rumah tertentu ; 

b. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah 

atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh 

penghasilan, bepergian ke luar negeri; 

c. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah 

yang diperoleh secara tak terduga, pada intinya adalah segala sesuatu yang 

terjadi di luar kehendak manusia. 

4. Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut pajak sebagai wakil dari pemerintah 

yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah:
63

 

a. Departemen Keuangan; 

b. Gubernur/kepala Daaerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah; 

c. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan 

Negara. 
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Asas pemungutan pajak yang berlaku antara lain:
64

 

a. Asas Domisili/tempat tinggal. 

Berdasarkan asas ini, Negara tempat wajib pajak tinggal berhak mengenakan 

pajak terhadap semua penghasilannya.  

b. Asas Nasionalitas. 

Asas ini menganut paham bahwa pengenaan pajak dihubungkan 

dengankebangsaan suatu Negara. 

c. Asas Sumber. 

Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung dari sumber penghasilan pada 

Negara yang bersangkutan. 

Penerapan pemungutan pajak di Indonesia menerapkan asas domisili atau tempat 

tinggal untuk wajib pajak dalam negeri sedangkan untuk wajib pajak luar negeri 

diterapkan asas sumber dan untuk badan serta orang asing diterapkan asas 

kebangsaan. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak yang 

dikenal di dunia, antara lain:
65

 

(1) Official Assessment System 

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak berada pada fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu 

ketetapan dari fiskus. Utang pajak baru timbul jika sudah ada surat ketetapan dari 

fiskus. 
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(2) Semi Self Assessment System 

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak berada pada 2 (dua) pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. 

(3) Full Self Assessment System 

Yaitu sistem dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak 

harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang 

terutang, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang ditentukan. 

(4) Withholding System 

Yaitu sistem dimana wewenang untuk mentukan besarnya pajak terutang wajib 

pajak berada pada pihak ketiga, bukan oleh fiskus dan wajib pajak. 
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D. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan bagan di atas dapat diuraikan bahwa: 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan menyatakan pailit PT. Industries Badja 

Garuda (PT IBG) dalam Putusan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga .Mdn, sekaligus 

menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas. Akibat pernyataan pailit tersebut PT 

IBG kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya karena beralih kepada 

kurator. Berdasarkan kewenangannya, Kurator melakukan rapat verifikasi piutang 

yang dihadiri oleh para kreditor PT IBG untuk membuat daftar tagihan piutang. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) adalah salah satu 

kreditor dari PT IBG yang memiliki piutang dalam bentuk utang pajak. Daftar 

tagihan piutang yang dibuat oleh kurator mendapatkan bantahan dari KPPP MB 

karena pembagian piutang tidak sesuai dengan total tagihan pajak. KPPP MB 

menganggap utang pajak memiliki sifat mendahului dibandingkan dengan utang 

kreditor lainnya. Pelunasan piutang terhadap KPPP MB yang dilakukan setelah 

melunasi piutang kreditor lain mengakibatkan KPPP MB mendapatkan 

pembayaran tidak sesuai dengan total tagihannya. Berdasarkan keberatan tersebut 

KPPP MB melakukan upaya hukum yaitu permohonan renvoi prosedur 

(penunjukkan kembali) ke Pengadilan Niaga Medan.  

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Nomor 

04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn menyatakan permohonan renvoi prosedur tidak 

dapat diterima sehingga pembagian daftar piutang yang dibuat oleh kurator tetap 

berlaku. Atas keputusan Majelis Pengadilan Niaga maka KPPP MB melakukan 

kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan 

Putusan Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Nomor 406 K/Pdt.Sus-
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Pailit/2015. Atas putusan tersebut, KPPP MB melakukan upaya hukum 

peninjauan kembali (PK) dan Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan 

Putusan Pengadilan Niaga Medan dan kasasi dalam Putusan Nomor 45 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. 

Penelitian ini menjadi menarik karena adanya utang pajak dalam proses kepailitan 

dan hak mendahului yang dibantah sehingga dilakukan permohonan renvoi 

prosedur sampai upaya PK. Upaya PK yang tetap menguatkan Putusan Pengadilan 

Niaga Medan dan kasasi menjadi hal menarik untuk membahas Putusan Nomor 

45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 dengan mengambil pokok bahasan mengenai status 

utang pajak dalam kepailitan PT IBG dan penerapan hak mendahulu (preferen) 

atas penagihan utang pajak dalam sengketa kepailitan. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
66

  

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan 

secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara 

metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti 

berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.
67

 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang 

suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa 

untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dari perilaku, 

memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat 

menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebuah akibat.
68
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Metodologi penelitian yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan memiliki 

perbedaan, contohnya metodologi penelitian hukum. Berdasarkan segi fokus 

kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian 

hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan dan 

penelitian hukum empiris.
69

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut 

dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak 

mengkaji pelaksanaan impementasi hukum.
70

 

Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 

Tahun 2004) terhadap upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga dalam Putusan 

Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 

K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menolak permohonan kasasi sehingga dilakukan 

upaya peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut 

Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan 

bertjuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan 
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hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
71

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap 

yang memaparkan mengenai status utang pajak dalam kepailitan PT Industries 

Badja Garuda (PT IBG) dan penerapan hak mendahulu (preferen) atas penagihan 

utang pajak tersebut berdasarkan upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga 

dalam Putusan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn dan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menolak permohonan kasasi 

sehingga dilakukan upaya peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga 

dan Kasasi. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus 

hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang 

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.
72

  Penelitian ini 

mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 atas 

upaya hukum peninjauan kembali oleh salah satu kreditor PT IBG yang dalam hal 

ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) 

sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 406 
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K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menguatkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan 

Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya 

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan diri berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
73

 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum atau bagi para pihak berkepentingan berupa Putusan Majelis Hakim 

dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengen penelitian ini, 

antara lain: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 

2004) beserta penjelasannya; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008); 
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e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 j.o Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009); 

f. Putusan Pengadilan Niaga terkait Renvoi Prosedur Nomor : 04/Pailit/ 

2013/PN.Niaga.Mdn; 

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015; 

h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur 

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar dan 

makalah.
74

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
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1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 
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penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangan-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga 

Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. 

F. Metode Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
76

 

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada dan menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 yang menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga 

Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 

sudah sesuai dengan masalah. 
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2. Rekonstruksi Data 

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban 

dari permasalahan yang dibahas.
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan kesimpulan 

sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam proses verifikasi piutang dalam kepailitan PT IBG, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) dinyatakan sebagai kreditor 

konkuren oleh kurator terkait dengan utang pajak PT IBG. Untuk itu, KPPP 

MB melakukan upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga atas status 

kreditor konkuren terhadap tagihan utang pajak PT IBG dari tahun 1998 

sampai 2008 berdasarkan surat pemberitahuan Nomor: S-

458/WPJ.01/KP.0404/2013 tertanggal 31 Oktober 2014. Permohonan renvoi 

tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

dengan alasan hukum yaitu tagihan utang pajak harus dilakukan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP). 

Seharusnya, KPPP MB melakukan penagihan pada saat dikeluarkannya STP 

sampai waktu paling lama 5 (lima) tahun. Untuk itu, penagihan yang 

dilakukan oleh KPPP MB terhadap PT IBG telah lampau waktu (daluarsa). 

Selain itu, keberatan yang diajukan oleh KPPP MB adalah keliru karena 

dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II) yang 
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merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT IBG. 

Seharusnya, KPPP MB mengajukan keberatan atas Daftar Tagihan Sementara 

(DTS) yang diakui/dibantah Kurator PT IBG sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 193 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menjadi daftar tagihan 

sebelum dibuatnya Daftar Pembagian Tetap (DPT). Untuk itu, KPPP MB 

mengajukan upaya kasasi (Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) dan Peninjauan 

Kembali (Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016), dengan amar putusan yang 

sama yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, status 

utang pajak PT IBG menjadi daluarsa karena penagihan utang pajak 

dilakukan setelah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya 

STP. Untuk itu, KPPP MB kehilangan hak mendahulu (preferen) dan 

berstatus sebagai kreditor konkuren. 

2. Utang pajak bersifat mendahulu dan memiliki hak istimewa sehingga 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkedudukan sebagai kreditor preferen dan 

dalam penagihannya harus didahulukan (Pasal 21 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 

2009). Untuk itu, DJP dapat melakukan penagihan utang pajak di luar proses 

kepailitan terhadap wajib pajak yang sedang dimohonkan pailit melalui 

Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Ayat (3) UU No. 

37 Tahun 2004. Dalam hal, wajib pajak telah dinyatakan pailit maka DJP 

tetap memiliki hak mendahulu dan bersifat istimewa, apabila permohonan 

diajukan kepada kurator pada saat verifikasi piutang yaitu paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004 atau sebelum ditetapkan Daftar 

Pembagian Tetap (DPT) oleh kurator atas setiap kreditor dari debitor pailit. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran atau masukan bagi 

Direktorat Jenderal Pajak dan instansi vertikal dibawahnya sebagai berikut: 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab 

atas penagihan pajak terhutang dari wajib pajak, adalah bahwa fiskus senatiasa 

proaktif dalam melakukan penagihan pajak. Kelalaian dalam penagihan, dapat 

mengakibatkan negara mengalami kerugian termasuk kelalaian dalam penagihan 

apabila wajib pajak dimohonkan pailit atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Niaga. Utang pajak yang memiliki hak istimewa dan bersifat mendahulu 

seharusnya menjadi dasar dari DJP untuk melakukan penagihan sebelum harta 

dari wajib pajak dimasukkan sebagai harta pailit. Dalam hal ini, harta wajib pajak 

dalam proses kepailitan dapat mengakibatkan pelunasan utang kepada negara 

menjadi tidak sesuai dengan total tagihan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 

sehubungan harta pailit harus dibagikan pula kepada seluruh kreditor dari wajib 

pajak tersebut secara proporsional sesuai dengan asas pari passu pro rata parte 

dalam pemberesan harta pailit oleh kurator. 
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