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A. PENDAHULUAN
Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, pukul 10.50 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 41/PUUXVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 41/PUUXVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai
di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.
B. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU KUP diajukan oleh Taufik Surya Dharma,
memberikan kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H, dkk, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
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C. PASAL/AYAT UU KUP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal
32 ayat (2) UU KUP yang berketentuan sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (6) UU KUP
“Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal
Pajak apabila:
1. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib
pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan
usaha;
3. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di
Indonesia; atau
4. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor
pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”
Pasal 32 ayat (2) UU KUP
“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara
pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang,
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak,
bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk
dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.”
D. BATU UJI
Bahwa Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil
permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, isu konstitusionalitas yang
harus dipertimbangkan oleh Mahkamah berkenaan dengan permohonan a quo
adalah apakah seorang Penanggung Pajak suatu perusahaan (perusahaan
sebagai Wajib Pajak Badan) dapat tetap dikenai tagihan pelunasan utang pajak
manakala perusahaan bersangkutan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
Dalam kaitannya dengan itu, Mahkamah harus pula mempertimbangkan apakah
bagi Wajib Pajak Badan yang telah dinyatakan pailit, NPWP perusahaan
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bersangkutan tetap ada sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan, ataukah undang-undang harus memerintahkan Dirjen Pajak untuk
menghapus NPWP demikian sebagaimana dimohonkan Pemohon.
[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu memberikan pendapat mengenai
kejelasan permohonan Pemohon. Secara umum Mahkamah dapat memahami isi
permohonan Pemohon, apalagi telah dijelaskan oleh Pemohon serta dijawab
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta telah pula diterangkan oleh
para ahli.
Namun, jika dibaca terpisah dari posita, rumusan Petitum Nomor 2 dalam
permohonan Pemohon memberikan dua pemahaman berbeda, yaitu:
a. apakah makna “termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan
pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
dimaksudkan Pemohon sebagai perluasan makna kata “Wakil” yang
tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP; atau
b. apakah makna “termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan
pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” merupakan
perluasan makna frasa “mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak
mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”
sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP.
Namun, dengan menghubungkan makna antara Pasal 32 ayat (2) dengan Pasal
32 ayat (1) UU KUP, Mahkamah memahami bahwa makna “termasuk pengurus
yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap” yang dirumuskan Pemohon dalam Petitum Nomor 2
dimaksudkan sebagai perluasan kategori pihak yang tidak dibebani tanggung
jawab atas pajak terutang. Dengan kalimat lain, Pemohon memohonkan agar
Mahkamah memaknai Pasal 32 ayat (2) antara lain bahwa pengurus badan
hukum, yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit, tidak dibebani tanggung
jawab untuk melunasi pajak terutang;
[3.13] Menimbang bahwa NPWP pada dasarnya adalah nomor registrasi atau
nomor identitas yang dikeluarkan oleh negara, in casu Dirjen Pajak bagi Wajib
Pajak. Menurut Mahkamah, sebagai sebuah identitas, NPWP bukan merupakan
hal yang menyebabkan munculnya tagihan pajak. Tagihan pajak atau utang
pajak muncul karena aktivitas keuangan yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak
baik perorangan atau pun badan hukum, sementara NPWP merupakan identitas
yang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menagihkan utang pajak
tersebut kepada Wajib Pajak.
Artinya, sebenarnya, terhadap tagihan pajak dapat dibebankan, baik pada
orang yang memiliki NPWP atau orang yang tidak memiliki NPWP, yang
disebabkan adanya perhitungan aktivitas keuangan yang memberikan nilai
3

tambah dan keuntungan kepada Wajib Pajak. NPWP juga bukan merupakan
sebuah aktivitas maupun dokumen hukum yang memunculkan status Wajib
Pajak. Status Wajib Pajak lahir ketika entitas tertentu, baik perorangan atau pun
badan hukum, melakukan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan finansial yang
menghasilkan nilai lebih/keuntungan.
[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon,
seandainya permohonan dikabulkan, yaitu Pasal 32 ayat (2) UU KUP dimaknai
“termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, maka NPWP perusahaan (di mana
Pemohon bertindak sebagai penanggung pajak) memang akan hapus, namun
menurut Mahkamah hapusnya NPWP demikian tidak lantas menghilangkan
status perusahaan dan/atau Pemohon sebagai Wajib Pajak. Hal demikian
karena status Wajib Pajak timbul bukan karena adanya NPWP melainkan
karena terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (UU 7/1983);
Pasal 2 ayat (1) UU 7/1983 antara lain mengatur bahwa,
“(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
a. 1) orang pribadi atau perseorangan;
2) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan
yang berhak;
b. badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan
usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi,
perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.”
Adapun Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 antara lain mengatur bahwa,
“(1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:
a. gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
b. honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
c. laba bruto usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
anggota, serta karena likuidasi;
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e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan
sebagai biaya;
f. bunga;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang, dibayarkan oleh
perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus
dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
h. royalti;
i. sewa dari harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”;
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah dalam

konteks permasalahan konkret yang dihadapi Pemohon, isu konstitusionalitas
penghapusan NPWP tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4
UU 7/1983 yang mengatur mengenai subjek dan objek pajak. Kewajiban bagi
Wajib Pajak agar mempunyai NPWP diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP.
Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah
memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif agar mendaftarkan diri kepada
Dirjen Pajak yang kemudian kepadanya diberikan NPWP.
Sebagaimana diuraikan Mahkamah sebelumnya, kewajiban perpajakan
tidak lahir karena terbitnya NPWP, melainkan sejak adanya kegiatan ekonomi
yang mengakibatkan adanya suatu pertambahan nilai. Demikian pula apabila
Wajib Pajak memperoleh laba maka serta merta akan timbul utang pajak,
sebaliknya apabila Wajib Pajak merugi maka tidak akan timbul utang pajak.
Konsep teoritis demikian juga ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (4a) UU KUP yang
menyatakan, “Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau … dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif …”.
Dengan demikian, menurut Mahkamah jika Pemohon berkehendak agar
dengan hapusnya NPWP perusahaan di mana Pemohon menjadi penanggung
pajak lantas berakibat hapusnya pula kewajiban perpajakan perusahaan
bersangkutan, maka hal demikian tidak akan tercapai seandainya pun
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menambahkan makna
pada Pasal 2 ayat (6) UU KUP agar penghapusan NPWP oleh Dirjen Pajak
meliputi juga bagi Wajib Pajak badan yang telah dinyatakan pailit oleh putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat bahwa NPWP, sesuai nama
panjangnya yaitu “Nomor Pokok …” sebenarnya lebih tepat dilihat sekadar
sebagai sebuah nomor identitas atau angka penanda bagi Wajib Pajak, dan
bukan sebuah sumber materiil yang memunculkan suatu kewajiban perpajakan.
Menghilangkan atau menghapuskan kewajiban perpajakan, seandainya
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diperlukan, tidak dapat dilakukan hanya dengan penghapusan nomor pokok
wajib pajak atau nomor identitas lain yang berfungsi sama dengan itu;
[3.16] Menimbang bahwa selain berkaitan langsung dengan NPWP, permohonan
Pemohon menurut Mahkamah sebenarnya hendak mempersoalkan
konstitusionalitas penagihan pajak perusahaan kepada Pemohon sebagai
penanggung pajak, padahal perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Untuk
menjawab isu konstitusionalitas demikian Mahkamah perlu menguraikan
perihal utang perusahaan, jenis pajak, pihak yang membayar pajak perusahaan
dan penanggung pajak badan, serta hubungan antara perusahaan dengan
pengurus/direksi badan hukum;
[3.17] Menimbang bahwa utang perusahaan pada dasarnya merupakan salah
satu pilihan sumber pembiayaan perusahaan. Setidaknya, utang dapat dipahami
sebagai dua hal, yaitu a) sebagai kewajiban membayar/melunasi yang timbul
dari hubungan kontraktual keperdataan di mana satu pihak meminjam dan
pihak lainnya meminjamkan, yang hubungan kontraktual ini memunculkan
keberadaan debitur dan kreditur; b) kewajiban membayar/melunasi yang
timbul sebagai konsekuensi hubungan perpajakan, dalam ranah hukum publik
atau hukum administrasi, antara warga negara (termasuk badan hukum)
dengan negara, di mana memunculkan status hukum Wajib Pajak dan Pemungut
Pajak (Negara diwakili petugas pajak/fiskus);
Bahwa secara universal utang dalam konteks yang pertama, yaitu utang
sebagai hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, adalah kewajiban
penerima pinjaman (disebut pihak yang berutang atau debitur) kepada pemberi
pinjaman (disebut pihak yang berpiutang atau kreditur) untuk mengembalikan
atau membayar kembali sejumlah uang/pembiayaan. Sementara utang dalam
konteks kedua, yaitu utang pajak adalah kewajiban perseorangan termasuk
badan hukum untuk membayar sejumlah uang kepada negara bukan karena
negara pernah meminjamkan sejumlah uang/pembiayaan kepada yang
bersangkutan sebelumnya, melainkan sebagai pungutan yang diwajibkan oleh
negara kepada Wajib Pajak, antara lain, untuk pembiayaan pembangunan
negara.
[3.18] Menimbang bahwa Pajak merupakan hak konstitusional Negara atas
rakyatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan,
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang”. Dengan demikian hak negara untuk memungut pajak
adalah hak mutlak yang tidak dapat ditolak. Namun hal demikian tidak lantas
negara, melalui fiskus (petugas/instansi pengumpul pajak), dapat bertindak
sewenangwenang dalam menentukan besaran dan tata cara pemungutan pajak.
Pasal 23A UUD 1945 di atas menegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa” hanya boleh diterapkan selama ditujukan “untuk
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keperluan negara”. Pasal a quo juga mengatur bahwa pajak
harus “diatur dengan undang-undang”. Pengaturan pajak
undang tidak lain bertujuan agar setiap pembebanan
persetujuan dari lembaga yang merupakan representasi
taxation without representation).

dan pungutan ini
dengan undangpajak mendapat
rakyat (asas no

[3.19] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pajak yang dipungut kepada
badan hukum, Mahkamah perlu mempertimbangkan juga mengenai apa atau
siapa yang dimaksud sebagai badan hukum. Dengan kata lain, Mahkamah
melalui Putusan ini perlu memperjelas kembali mengenai badan hukum sebagai
subjek hukum dan bagaimana sebuah badan hukum (yang bukan orang atau
manusia) dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas hukum
maupun yang bukan hukum.
Mahkamah memandang bahwa badan hukum merupakan kepanjangan
atau perluasan dari kepentingan manusia, baik kepentingan perorangan
(individu) maupun kepentingan bersama (kolektif). Bentuk badan hukum mulamula (tradisional) adalah usaha dagang, koperasi, dan yayasan. Usaha dagang
merupakan badan hukum yang dikuasai dan diijalankan oleh perorangan,
sementara koperasi dan yayasan merupakan badan usaha yang dikuasai atau
dijalankan secara kolektif.
Badan hukum yang dikuasai bersama dapat dikatakan pada mulanya
merupakan penyatuan individu atau kerjasama individu yang bersifat
kontraktual. Kerja sama, yang mulanya hanya melibatkan gabungan individu,
selanjutnya oleh hukum diwadahi sebagai sebuah organisasi kerja sama baik
kerja sama dalam hal penggabungan modal, penggabungan tenaga, ataupun
yang lainnya. Selanjutnya badan hukum berkembang semakin kompleks
menjadi perseroan terbatas, bahkan berkembang bentuk perusahaan
multinasional dengan karakteristik berbeda;
[3.20] Menimbang bahwa badan hukum dengan demikian merupakan sebuah
status
bagi
perhimpunan
atau
organisasi
yang
beranggotakan
perorangan/individu. Namun, badan hukum bukan-lah individu itu sendiri. Hal
istimewa dari status sebuah badan hukum ini adalah bahwa organisasi yang
berstatus badan hukum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang relatif
sama dengan hak dan kewajiban manusia/orang;
Akan tetapi dalam praktiknya hak dan kewajiban badan hukum tentu
tidak dapat dilaksanakan/ditunaikan sendiri oleh badan hukum bersangkutan.
Hal demikian tidak lain karena badan hukum “hanya” sebuah status dan bukan
manusia/orang, sementara kemampuan untuk berpikir, bersikap, maupun
bertindak secara fisik hanya dimiliki oleh manusia/orang. Berdasarkan kondisi
alamiah demikian, maka badan hukum sebagai sebuah status/organisasi
membutuhkan keberadaan manusia/orang untuk mengurus atau menjalankan
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status/organisasi tersebut. Di titik ini lah kemudian, menurut Mahkamah,
muncul keberadaan manusia/orang yang menjadi representasi atau perwakilan
dari suatu badan hukum.
Selanjutnya hukum (peraturan perundang-undangan) memilah atau
mengklasifikasi badan hukum menjadi beberapa bentuk/jenis yang masingmasing jenis mempunyai sebutan atau istilah tertentu bagi pihak yang mewakili
badan hukum tersebut. Sebutan demikian antara antara lain direksi, pengurus,
pemilik, bendahara, sekutu, dan sebagainya.
[3.21] Menimbang bahwa karena badan hukum merupakan sebuah status yang
dikonstruksikan dari perorangan/individu, maka prinsip pemajakannya pun
mengikuti prinsip pemajakan perorangan. Dalam perpajakan, selain istilah
subjek pajak -yang merujuk pada perorangan dan badan- dikenal pula istilah
objek pajak. Objek pajak merujuk pada harta yang dikenai pajak, yaitu harta
yang berada di bawah penguasaan subjek pajak. Kedua pengertian tersebut
menunjukkan bahwa pajak pada dasarnya adalah sebuah pungutan resmi oleh
negara yang pungutan demikian mengikuti subjek pajak dan objek pajak;
Badan hukum pun wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis dan
besaran pajak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan
mengenai pajak, antara lain baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
dan pajak badan. Semua undang-undang yang mengatur jenis dan besaran tarif
demikian berlaku mengikat bagi badan hukum sebagai wajib pajak selama
undang-undang bersangkutan belum diubah, dibatalkan, atau dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945;
Dengan konstruksi bahwa (pungutan) pajak timbul seketika/bersamaan
dengan terciptanya nilai lebih (laba atau keuntungan) dari suatu transaksi
ekonomi, maka sebenarnya secara logika tidak mungkin ada tagihan pajak yang
tidak dapat dibayar. Dengan catatan tidak dapat dibayar di sini diartikan
sebagai tidak ada sumber dana untuk melunasinya. Pada praktiknya laba
memang tidak selalu seiring dengan ketersediaan cashflow, namun selama
masih terdapat laba/keuntungan maka pajak pasti dapat ditunaikan mengingat
logika
pungutan
pajak
adalah
mengambil
sebagian
dari
keuntungan/penghasilan yang sudah ada/terjadi. Hal ini berbeda dengan logika
pungutan yang dikenakan terhadap suatu kegiatan yang baru akan dilakukan,
misalnya biaya perijinan;
Apalagi sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), yaitu pada Penjelasan Pasal 70
ayat (1) dijelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah
keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak”. Ketentuan lain dalam UU
40/2007, antara lain Pasal 71, menegaskan bahwa laba perusahaan yang
dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham adalah laba bersih (bahkan
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laba bersih setelah disisihkan sebagian sebagai dana cadangan). Kedua
ketentuan tersebut merupakan mekanisme kerja yang wajib dilaksanakan bagi
sebuah badan hukum, in casu Perseroan Terbatas. Artinya, jika suatu PT telah
melaksanakan ketentuan pendirian dan/atau ketentuan operasional PT
sebagaimana dirumuskan oleh UU 40/2007, maka menurut penalaran yang
wajar seharusnya tidak terjadi kegagalan dalam melunasi/membayar pajak.
Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat terjadinya
keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah ketika pajak ditunda
pembayarannya oleh wajib pajak, namun kemudian bagian dari laba atau
keuntungan yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai pajak tersebut
terpakai untuk kepentingan lain. Pada akhirnya wajib pajak mengalami
kesulitan bahkan tidak mampu melunasi utang pajak atau tagihan pajak;
[3.22] Menimbang bahwa di sisi lain Mahkamah perlu menegaskan bahwa pajak
tidak boleh dihitung/dikenakan untuk kegiatan perusahaan yang telah
dinyatakan pailit dan sedang dalam pemberesan kurator karena perusahaan
dalam posisi demikian tentunya tidak sedang beroperasi untuk memperoleh
laba/keuntungan, kecuali secara nyata dapat diketahui bahwa masih ada
kegiatan perusahaan yang dilakukan atas persetujuan hakim pengawas dan
kegiatan demikian mendatangkan kewajiban perpajakan.
Mahkamah berpendapat pajak tetap dapat dikenakan atas
keuntungan/laba yang telah timbul akibat operasional perusahaan sebelum
perusahaan dinyatakan pailit, dan juga dapat dikenakan atas keuntungan yang
baru diterima ketika perusahaan telah berstatus pailit. Adalah sangat mungkin
sebagian laba atau bahkan keseluruhan laba secara teknis baru diterima
perusahaan beberapa saat setelah transaksi terjadi, di mana laba diterima pada
saat perusahaan sudah dinyatakan pailit.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap
persoalan yang dialami Pemohon yang sesungguhnya, yaitu adanya keberatan
atas tagihan pajak badan (perseroan) yang sudah dinyatakan pailit namun
penagihannya ditujukan kepada Pemohon sebagai perorangan (mantan
pengurus perusahaan sebelum pailit), menurut Mahkamah hal tersebut
merupakan permasalahan implementasi dan bukan merupakan persoalan
konstitusionalitas norma UU, sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah
untuk menilainya.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas berkenaan
dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (6) UU KUP adalah
tidak beralasan menurut hukum.
[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pasal 32 ayat (2) UU KUP,
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, Pemohon pada pokoknya
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memohonkan agar Mahkamah memaknai Pasal 32 ayat (2) antara lain bahwa
pengurus badan hukum, yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit, tidak
dibebani tanggung jawab untuk melunasi pajak terutang. Terhadap
permohonan demikian, pertimbangan Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari
pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas. Dengan konstruksi bahwa
seharusnya pajak telah dapat dibayarkan setelah laba/keuntungan diterima,
bahkan sebelum laba dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham,
maka menurut Mahkamah tidak ada alasan hukum apapun yang dapat
melepaskan tanggung jawab perusahaan akan pajak dimaksud.
Bahwa berangkat dari kondisi demikian, maka tidak terbayarkan atau
tidak terlunasinya pajak merupakan kelalaian atau kesengajaan dari pengurus,
sehingga menjadi tanggung jawab pengurus perusahaan. Tentu saja, secara
teknis, ada beberapa faktor eksternal atau peristiwa force majeur yang dapat
menggagalkan upaya pembayaran pajak, atau bisa juga terjadi human error
berupa kesalahan hitung atas beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun
hal demikian menurut Mahkamah tidak lantas mengakibatkan norma Pasal 32
ayat (2) UU KUP menjadi bertentangan dengan UUD 1945.
Bahwa adanya peristiwa di luar kemampuan manusia pada umumnya,
yang mungkin menggagalkan upaya pemenuhan kewajiban perpajakan,
merupakan kewenangan Dirjen Pajak dan badan peradilan pajak untuk
menilainya. Bahkan dalam Pasal 32 ayat (2) UU a quo sudah diberikan
pengecualian bahwa wakil wajib pajak tidak bertanggung jawab secara pribadi
dan/atau secara tanggung renteng untuk melunasi utang pajak selama “dapat
membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam
kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas
pajak yang terutang tersebut”;
[3.24] Menimbang bahwa untuk menjawab konstitusionalitas norma Pasal 32
ayat (2) UU KUP yang membebankan tanggung jawab pelunasan pajak kepada
pengurus, menurut Mahkamah norma a quo harus dibaca secara utuh dengan
ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang mengatur:
“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: a.
badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan
dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang
belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang
mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang
yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya”.
Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU a quo mengatur suatu badan
hukum sebagai wajib pajak diwakili oleh: a) pengurus; b) kurator dalam hal
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badan dinyatakan pailit; c) orang/badan yang ditugaskan melakukan
pemberesan dalam hal badan dibubarkan; atau d) likuidator dalam hal badan
dilikuidasi. Dengan tetap merujuk pada konstruksi timbulnya pajak dan/atau
utang pajak sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah kelalaian atau
kesengajaan yang mengakibatkan tidak terbayarkannya pajak secara nalar
hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus yang aktif
mengurusi badan hukum ketika belum dinyatakan pailit, dibubarkan, atau
dilikuidasi. Hal demikian karena penguruslah yang memutuskan apakah akan
langsung membayar pajak ketika perusahaan memperoleh laba/keuntungan
(atau pemasukan lain) atau menunda pembayarannya hingga berujung pada
kegagalan membayar pajak.
Dengan kata lain, tanggung jawab penyelesaian kewajiban pajak badan
ada pada pengurus badan tersebut. Apabila berpijak pada ketentuan Pasal 32
ayat (1) UU a quo, maka penunjukan subjek hukum sebagai wakil adalah sangat
tergantung pada subjek hukum utama yang akan diwakilinya. Dalam kasus a
quo, terhadap badan yang telah dinyatakan pailit maka tanggung jawab
pengurus berpindah kepada wakil badan yang dalam hal ini adalah kurator.
Berdasarkan hal demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang
dialami Pemohon, Mahkamah berpendapat pemberesan utang-utang badan
yang telah dinyatakan pailit terhadap pihak lain haruslah dilakukan oleh
kurator bersama-sama dengan penyelesaian/pemberesan kewajiban-kewajiban
lainnya. Adapun tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengurus badan
sangat tergantung pada sejauh mana kerugian timbul akibat adanya unsur
kelalaian atau kesengajaan dari pengurus pada saat masih aktif menjalankan
kepengurusan badan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan mekanisme
penyelesaian kerugian yang bermula dari kelalaian atau kesengajaan pengurus,
hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
[3.25] Menimbang bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Mahkamah
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berlaku kepada semua orang, dalam hal ini direksi
suatu badan hukum mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan begitu pula masyarakat serta
semua pihak yang mempunyai hubungan (kerja) dengan badan hukum tertentu
mempunyai hak konstitusional yang sama pula yaitu memeroleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
Bahwa ditetapkannya pengurus sebagai wakil dari suatu wajib pajak
berbentuk badan tentunya bertujuan untuk menjamin kepastian bahwa
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tindakan suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, setara
dengan dijaminnya hak suatu badan hukum untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu demi kepentingan badan hukum dimaksud (yang notabene
kepentingan demikian berujung pada kepentingan pengurus dan pemegang
saham). Pengurus menjadi pihak utama yang dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan/tindakan suatu badan hukum karena memang dalam keseharian
pengurus lah yang menjalankan atau mengoperasikan badan hukum.
[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian,
Mahkamah menilai pembebanan tanggung jawab suatu badan hukum (yang
tidak dapat bertindak apa-apa tanpa bantuan manusia) kepada seorang atau
sekelompok pengurus bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945.
Demikian pula dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan, dengan
pertimbangan hukum yang sama Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan
yang membebankan penyelesaian kewajiban perpajakan suatu badan (in casu
utang pajak perusahaan pailit) kepada pengurus badan yang diwakili oleh
kurator adalah bersesuaian dengan UUD 1945.
Bahwa persesuaian norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP dengan norma UUD
1945 terutama dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil kepada semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum, di mana
Pemohon menjadi pengurus badan hukum, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, salah satu wujud hak pihak lain yang
berinteraksi dengan badan hukum adalah hak Negara untuk menerima
pembayaran pajak dari suatu badan hukum tertentu melalui pihak atau orang
yang bertindak sebagai pengurus badan hukum tersebut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas berkenaan
dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP adalah
tidak beralasan menurut hukum.
[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
G. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
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negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 2 ayat
(6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a
quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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