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Abstrak 
 
Utang debitur pailit kepada kreditur preferen dalam kenyataannya tidak serta-merta memenangkan pelaksanaan hak 
mendahulunya yang berkaitan dengan pembayaran utangnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan 
pembayaran utang kreditur preferen dalam kasus kepailitan dan mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan 
pembayaran utang kreditur preferen dalam kasus kepailitan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Pusat. Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada 
pertimbangan bahwa Jakarta Pusat sebagai sentra bisnis dan perdagangan di Indonesia yang memiliki intensitas 
bisnis dan perdagangan yang tinggi. Dengan kondisi seperti ini, maka di Jakarta Pusat banyak terjadi perusahaan 
pailit (data pra penelitian 5 Desember 2011). Di samping itu Jakarta Pusat juga dianggap cukup representatif untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan pembayaran tagihan 
utang pajak perusahaan dalam kasus kepailitan belum optimal. Hal ini tampak dari jawaban responden sebagaimana 
yang ada pada tabel tiga yang menyatakan bahwa dana atau uang hasil penjualan asset perusahaan untuk membayar 
hutang/tagihan pajak kepailitan kurang, bahkan hasil penjualan harta kekayaan beberapa perusahaah pailit sudah 
habis sehingga untuk membayar utang pajak tidak tersedia. Di samping itu, faktanya kreditur separatis biasanya 
lebih dahulu menyita seluruh asset perusahaan karena seluruh asset tersebut dibebani oleh hak tanggungan (jaminan 
hutang). Kedua, faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran tagihan utang pajak perusahaan dalam kasus 
kepailitan adalah substansi undang-undang, Koordinasi antar pihak, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta 
lemahnya pengawasan.  
 
Kata kunci : pembayaran, utang kreditur preferen, kepailitan. 
 
Abstract 
 
Debt debtor to a creditor bankruptcy preference in reality, not necessarily winning implementation mendahulunya 
rights relating to the payment of debts. The aims of the research were to acknowledge the implementation of debt 
payment of preferent creditor in bancruptcy cases and to acknowledge factors inhibiting the debt payment of 
preferent creditor in bankruptcy cases. The data collection methods were interview, questionnaires, and 
documentation. The research was conducted in center in Indonesia with high business and trading intensity. In 
central Jakarta, there were many bancrupt businesses. Besides this, central Jakarta was also a representative place 
to obtain sufficient data required. The results of the research indicated that: the implementation of debt claim 
payment of business taxes in bancruptcy cases had not been made optimum. This is indicated by respondents 
answers stating that the fund or money as a result of business asset selling to pay debts/tax claim is insufficient, 
even the result of selling of a number of bancrupt business wealth has been depleted so that the debt payment is 
unavailable. Besides this, the fact indicated that separate creditors usually  seized all the business assets earlier 
because those assets were charged by guarantee rights (debt guarantee); Factors inhibiting the implementation of 
business tax debt claim payment in bancruptcy cases are: costitution substance; coordination between parties; the 
lack of transparency and accountability and the weaknesses of control. 
 
Keywords : payment, preferent creditor debt,  bankruptcy cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PENDAHULUAN 

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan 

pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu 

membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari 

usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan 

pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah 

ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan 

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil 

penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara 

proporsional (prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor (M. Hadi Subhan, 2012). 

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis failite yang berarti kemacetan pembayaran. Secara 

tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan 

diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan 

untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, 

dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan 

kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi 

Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang 

yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah 

diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya (Imran Nating, 2004). 

Pengertian kepailitan lain yang dikemukakan oleh para sarjana diantaranya adalah seperti 

yang dikatakan oleh Siti Soemarti Hartono bahwa kepailitan adalah mogok dalam melakukan 

pembayaran. adapun Kartono,  mengemukakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan umum dan 

eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya (Siti Soemarti 

Hartono, 1981). 

Untuk memahami lebih dalam tentang kreditor, terutama kreditor dalam Kepailitan, maka 

perlu diketahui jenis-jenis kreditor. Menurut Sastrawidjaja bahwa berdasarkan tingkatannya, 

kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kreditor Separatis, kreditor Preferen, 

kreditor Konkuren (Man S., Sastrawidjaja, 2006). 

Menurut Rahardjo bahwa upaya penyelesaian pelunasan utang debitor pailit kepada 

kreditor berpedoman pada prinsip-prinsip hukum kepailitan. Suatu prinsip hukum merupakan 



ratio legis dari norma hukum dan merupakan jantungnya peraturan hukum, serta menjadi 

landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-

peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut (Satjipto, 

Rahardjo, 1986). 

Permasalahan utang perusahaan yang pailit terhadap kreditur preferen perlu mendapatkan 

perhatian dimana perusahaan yang pailit seringkali tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 

kreditur preferen baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang, 

terutama apabila pailit tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki 

kontribusi signifikan dalam penyetoran pajak. Terdapat perusahaan pailit yang tidak 

mendahulukan hak preferen yang dimiliki oleh negara yakni dalam kasus PT. Samyoung 

Recycling Technology, perusahaan pailit yang berkedudukan di Jln. Industri Selatan Blok JJ No. 

12 Kawasan Industri Jababeka Tahap 2 Cikarang Jakarta Pusat. Perusahaan tersebut hanya 

memprioritaskan pelunasan utang-utang selain pajak ke negara yang hanya mendapatkan 

sebagian kecil dari seluruh hasil pelelangan asset. Dalam kasus tersebut, seluruh utang pajak 

Samyoung Recycling Technology sebesar Rp 25.264.802.240,- negara hanya mendapatkan 

pelunasan sebesar Rp 2.498.733.878,-. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat 

kecenderungan bahwa utang debitur pailit kepada kreditur preferen dalam kenyataannya tidak 

serta-merta memenangkan pelaksanaan hak mendahulunya yang berkaitan dengan pembayaran 

utangnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh 

mengenai pelaksanaan pembayaran utang kreditur preferen dalam kasus kepailitan. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jakarta Pusat. Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa Jakarta Pusat sebagai sentra bisnis dan perdagangan di Indonesia yang 

memiliki intensitas bisnis dan perdagangan yang tinggi. Dengan kondisi seperti ini, maka di 

Jakarta Pusat banyak terjadi perusahaan pailit (data pra penelitian 5 Desember 2011). Di samping 

itu Jakarta Pusat juga dianggap cukup representatif untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini diperoleh dua jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalu penelitian dilapangan melalui 

teknik wawancara dan kuesioner terhadap responden yang terpilih. Data sekunder bersumber dari 



dokumen yang ada pada Pengadilan Niaga dan studi pustaka yang relevan dengan masalah yang 

akan diteliti.  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kurator yang berkedudukan di Jakarta Pusat 

dan perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampel ditetapkan 

secara purposive sebanyak (3) orang Kurator, (2) orang Hakim Pengadilan Niaga dan (5) orang 

aparat KPP Pratama Jakarta Pusat. 

Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner kepada para 

responden .Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 

menjelaskan hubungan antara fenomena yang diteliti dengan menggunakan landasan teori. 

Analisis Data  

 Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah  secara kualitatif 

untuk mengetahui kejelasan fonomena pembayaran utang kreditur preferen dalam kasus 

kepailitan kemudian dideskripsikan.   

 

HASIL  

Tabel 1.Pendapat Responden Tentang Substansi Undang-undang Yang Mengatur 

Tentang Pembayaran utang Pajak Perusahaan Pailit. Berdasarkan uraian tabel disimpulkan 

bahwa substansi  undang-undang yang mengatur tentang pembayaran utang pajak perusahaan 

pailit kurang baik. 

Tabel 2.Jumlah Kasus Permohonan Pailit Masuk Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Disimpulkan bahwa menurunnya jumlah permohonan pailit dari perusahaan yang masuk di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipicu oleh membaiknya kondisi perekonomian bangsa setiap 

tahunnya dan semakin tingginya keterampilan atau skill sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Pusat. 

Tabel 3.Pendapat Responden Tentang Optimalisasi Pembayaran Utang Pajak Perusahaan     

pailit di Kota Jakarta. Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran 

utang pajak perusahaan pailit di kota Jakarta belum optimal. 

Tabel 4.Pendapat Responden Tentang Penegakan Sanksi Terhadap Debitur Pailit Yang 

Tidak Atau Kurang Melakukan Pembayaran Utang Pajak. Berdasarkan uraian tabel tersebut 



dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi terhadap perusahaan pailit yang tidak membayar 

atau kurang membayar utang pajaknya kurang optimal. 

Tabel 5.Tanggapan Responden Tentang Transparansi Aparat Dalam Pelaksanaan 

Pembayaran Utang Pajak Perusahaan Pailit. Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa transparansi aparat dalam proses pembayaran utang pajak perusahaan 

pailit kurang dilaksanakan.  

  

PEMBAHASAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa utang kreditur preferen tidak serta merta 

memenangkan hak mendahuluinya Pelaksanaan pembayaran tagihan utang pajak perusahaan 

dalam kasus kepailitan belum optimal. Hal ini tampak dari jawaban responden sebagaimana yang 

ada pada tabel tiga yang menyatakan bahwa dana atau uang hasil penjualan asset perusahaan 

untuk membayar hutang/tagihan pajak kepailitan kurang, bahkan hasil penjualan harta kekayaan 

beberapa perusahaah pailit sudah habis sehingga untuk membayar utang pajak tidak tersedia. Di 

samping itu, faktanya kreditur separatis biasanya lebih dahulu menyita seluruh asset perusahaan 

karena seluruh asset tersebut dibebani oleh hak tanggungan (jaminan hutang). 

R Subekti menyatakan bahwa pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah 

menghentikan pembayaran hutang-hutangnya, suatu keadaan yang menghendaki campur tangan 

hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya (R. Subekti dan R. 

Tjitrosudibyo, 1973). 

Menurut Anisah bahwa sebelum berlakunya UUK dan PKPU, Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak mengatur pengertian utang, sehingga pengadilan melakukan 

penafsiran apa yang dimaksud dengan utang yang diambil dari beberapa putusan pengadilan, 

diantaranya adalah utang yang muncul dari pinjam meminjam uang, utang yang muncul dari 

peminjaman barang dagangan, utang yang muncul dari perjanjian sewa menyewa (Siti Anisah, 

2008). 

Dari pengertian tersebut di atas, menurut Yani dan Widjaja bahwa pailit dihubungkan 

dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah 

jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk 

mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan 



pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (Ahmad Yani dan Gunawan 

Widjaja. 2004). 

Menurut Sjahdeini bahwa Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menentukan, harta kekayaan 

debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh 

dari perjanjian utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang 

timbul dari perikatan debitor (Sutan Remy Sjahdeini, 2009). 

Menurut J. Satrio bahwa dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dapat disimpulkan asas-

asas hubungan eksternal kreditor yaitu seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap 

bagian harta kekayaan debitor, setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan 

tagihan kreditor, hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak 

dengan “person debitor” (Usman Rachmadi, 2004). 

Menurut Djajadiningrat bahwa peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan 

semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam negara modern, tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk 

meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa 

negara mutlak harus meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani 

rakyatnya dengan berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya 

reaksi apapun, akan tetapi hal ini tidaklah adil jika pengorbanan rakyat tidak disertai peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak (Sindian Isa Djajadiningrat, 2002). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang kurator yang berkedudukan di 

Jakarta, penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang timbul dalam penagihan 

utang pajak perusahaan pailit yaitu :1).Terkadang hasil penjualan asset perusahaan yang kurang 

sehingga pembayaran utang pajak tidak terpenuhi;2).Kantor pajak sering menentukan secara 

sepihak dan seenaknya saja besarnya nilai tagihan pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa 

ada transparansi dan aturan yang jelas mengenai mekanisme penghitungan besaran jumlah pajak 

perusahaan pailit;3).Kurator tidak memiliki data pembanding dengan yang ada di kantor pajak 

sehingga kurator sering curiga dengan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh 

debitur pailit;4).Kantor pajak terkesan kurang profesional dalam proses penagihan utang pajak 

perusahaan pailit, dimana setelah menentukan besarnya jumlah pajak secara sepihak dan ternyata 

pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan nilai klaim dari kurator, maka 



kantor pajak mengajukan keberatan, namun sampai pada tingkat peninjauan kembali (PK) 

keberatannya tidak di kabulkan, maka kantor pajak menerima saja berapapun jumlah yang 

dibayarkan sesuai dengan klaim dari kurator;5).Kantor pajak selalu menginginkan pembayaran 

penuh dari kreditur lainnya yakni kreditur separatis dan buruh, hal ini sangat mencederai rasa 

keadilan kreditur separatis dan kreditur preferen lainnya seperti buruh. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelaksanaan pembayaran tagihan utang pajak perusahaan dalam kasus kepailitan belum 

optimal. Hal ini tampak dari jawaban responden sebagaimana yang ada pada tabel dua yang 

menyatakan bahwa dana atau uang hasil penjualan asset perusahaan untuk membayar 

hutang/tagihan pajak kepailitan kurang, bahkan hasil penjualan harta kekayaan beberapa 

perusahaah pailit sudah habis sehingga untuk membayar utang pajak tidak tersedia. Di samping 

itu, faktanya kreditur separatis biasanya lebih dahulu menyita seluruh asset perusahaan karena 

seluruh asset tersebut dibebani oleh hak tanggungan (jaminan hutang). 

Faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran tagihan utang pajak perusahaan 

dalam kasus kepailitan adalah Substansi undang-undang; Koordinasi antar pihak; Kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas, serta; Lemahnya pengawasan. 

Perlunya sinkronisasi undang-undang yang mengatur tentang pelunasan utang-utang 

perusahaan pailit. Di samping itu, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak kurator 

dan aparat perpajakan serta perlunya dibentuk lembaga pengawasan yang kuat yang berfungsi 

untuk mengontrol keseluruhan proses mulai dari pendataan asset perusahaan pailit hingga 

penjualan harta kekayaan perusahaan pailit sampai dengan kontrol terhadap pajak yang telah 

terbayarkan. 
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Tabel 1:Pendapat Responden Tentang Substansi Undang-undang Yang Mengatur Tentang 
Pembayaran utang Pajak Perusahaan Pailit.   

No. Kategori Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 1 10 

2. Kurang Baik 7 70 

3. Buruk 2 20 

Jumlah 10 100 
  Sumber: data primer diolah, 2012 

Tabel 2: Jumlah Kasus Permohonan Pailit Yang Masuk Ke Pengadilan Negeri Jakarta     
Pusat  

 

No. Tahun KASUS             PUTUS              CABUT 

1. 2010        95                   91                        4   
2. 2011        86                   86                        - 

3. 2012        78                   72                        6 
  

J U M L A H 
 

 
      259                 249                      10      

Sumber: Data sekunder, 2012 

Tabel 3:Pendapat Responden Tentang Optimalisasi Pembayaran Utang Pajak Perusahaan 
pailit di Kota Jakarta   

No. Kategori Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1. Optimal - - 

2. Kurang Optimal 3 30 

3. Tidak Optimal 70 70 

Jumlah 10 100 
  Sumber: data primer diolah, 2012 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4:Pendapat Responden Tentang Penegakan Sanksi Terhadap Debitur Pailit Yang 
Tidak Atau Kurang Melakukan Pembayaran Utang Pajak   

No. Kategori Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1. Dilaksanakan 1 10 

2. Kurang Dilaksanakan 7 70 

3. Tidak Dilaksanakan  
2 

20 

Jumlah 10 100% 
  Sumber: data primer diolah, 2012 

Tabel 5:Tanggapan Responden Tentang Transparansi Aparat Dalam Pelaksanaan 
Pembayaran Utang Pajak Perusahaan Pailit 

Kategori Jawaban Frekuensi dan Persentase 
  

Dilaksanakan 

Kurang Dilaksanakan 

Tidak Dilaksanakan 

4 

6 

- 

40 

60 

- 

Jumlah 10 100% 
 


