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BAB II 

TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN 

A. Pengertian Umum Kepailitan 

       Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan 

dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-

Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan 

dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun 

definisi dari kepailitan atau pailit.
12

 

       Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si 

debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-

kreditornya (orang-orang berpiutang). 

       Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan: 

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  

(2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. 

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor 

separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis 
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dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan 

pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki 

terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.
13

 

       Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai 

peraturan perundang-undangan. 

       Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam 

Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang.
14

 

       Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, 

peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-

pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. 

Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai 

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor 

dimaksud yaitu: 

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang 

sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor; 
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 Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34 
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2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan 

yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa 

memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; 

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan 

oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor 

berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa 

orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau 

adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta 

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya 

terhadap para keditor.
15

 

       Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun 

juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada 

saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada 

perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.  

       Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan 

pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan 

salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis 

sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar 

dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu 

berperan.
16
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       Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata 

Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum 

perdata ( hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum 

perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam 

UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun 

mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, 

berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis berlakulah Hukum 

Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam : 

1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (het herziene indonesisch 

reglement) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR 

2. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (Regeling 

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura) S. 

Tahun 1927-227 disingkat RBg 

3. Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsverordening) 

S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat 

Rv 

       Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailtan orang 

perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan 

Indonesia sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan 
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maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan 

meupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan 

perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.
17

 

       Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas 

harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun 

yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua 

kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, 

yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud 

pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan 

pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 

hakim pengawas. 

       Apabila seorang debitor (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu 

saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk 

menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata 

kepada debitor kepengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si 

debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke 

pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.
18

 

       Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan 

perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi 

dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan 
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piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak 

dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor 

memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan 

persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta 

kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan 

sebelumnya bila ada menjadi gugur.
19

 

       Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk 

perorangan atau bebrapa kreditur saja, melainkan untuk semua kreditur, 

atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang 

dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu 

hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka 

debitor tetap dapat menjalankan hak nya diluar lingkup harta benda, 

seperti hak nya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak 

sebagai kepala keluarga. 

       Dalam hukum Islam, juga diatur mengenai masalah utang, yang erat 

kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian 

utang piutang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280: 

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh 

hingg ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” 

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283: 

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka 

hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah dia bertaqwa kepad Allah Tuhannya” 

       Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada 

orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu 

perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian tertulis tersebut 

dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris 

serta disaksikan dua orang saksi. Dalam perjanjian utang piutangnya 

hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor.
20

 

       Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan At-taflis, diambil 

dari kata al-fals jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling 

sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya 

dikesankan sebagai  harta seseorang yang paling buruk dan mata uang 

yang paling kecil.
21

 Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata 

uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. 

Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. Secara 

etimologi, at-taflis berarti pailit, tekor  atau jatuh miskin. Orang yang pailit 

disebut muflis, yaitu  seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar 

dari assetnya .Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai 

orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara 

terminologi ahli fiqh,  At-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para 

ulama  dengan : ”Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak 
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hukum atas hartanya”.  Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang 

yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. 

       Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari 

orarng lain (kreditur) atau kepada Bank,  dan kemudian ternyata usaha 

dagangnya rugi  dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada 

hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi 

bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan 

hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur 

(Bank). 

       Dengan demikian muflis (taflis) ialah adalah orang yang hutangnya 

lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan 

tidak mampu membayar hutang-hutangnya,dinamakanlah dia sebagai 

pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak 

mampu bayar hutang, dinamakan “taflis” (pernyataan bangkrut).
22

 

B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit 

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (concurcus creditorium) 
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       Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, 

sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum 

kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 11132 KUH Perdata. Dengan 

adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang 

debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan 

adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor 

hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor 

otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan 

tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan 

demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor 

tersebut hanya mempunyai satu kreditor.
23

 

       Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian 

dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: 

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

undang-undang yang pelunasanyya dapat ditagih di muka pengadilan. 

 

       Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan 

permohonan pailit adalah: 
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Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor 

konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus 

mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak 

agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan 

haknya untuk didahulukan. 

       Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam 

KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditor Konkuren 

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. 

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan 

pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh 

pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan 

pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap 

piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta 

kekayaan debitor tersebut. Dengan demikina, para kreditor 

konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang 

dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. 

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan) 

Yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat 

piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor 

preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu 

suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang 

berpiutang sehingga tingkatnya lebih tingi daripada orang 
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berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya 

(Pasal 1134 KUH Perdata) 

c. Kreditor Separatis 

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang 

dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada 

saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) 

macam jaminan, antara lain: 

1) Hipotek 

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH 

Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut 

yang berukuran minimal 20m
3
 dan sudah terdaftar di Syahbandar 

serta pesawat terbang.  

2) Gadai 

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH 

Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam 

sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib 

melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut 

kepada penerima gadai (kreditor) 

3) Hak Tanggungan 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Thaun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanag beseat Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-
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hak atas tnah tertentu berikut kebendaan yang melekaat di atas 

tanah 

4) Fidusia 

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-

benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak 

tanggungan.
24

 

       Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk 

dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-

hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas 

piutangya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor 

preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan 

tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil 

penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah 

dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat 

terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di 

pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.
25
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       Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 

bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit 

adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari 

perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah 

pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul 

karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan 

perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. 

Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki 

tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak 

tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.
26

 

2. Syarat Harus Adanya Utang 

       Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Kepailitan, yaitu  

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 

dalam jumlah uang, baik dalam mata uang ndonesia maupun mata 

uang asing, 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” 

       Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang 

Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak 

hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau 

                                                           
       26

 Adrian Sutedi., Op.cit, hlm 32 



 

27 
 

perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena unang-

undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
27

  

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih 

       Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

meunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut 

debitor untuk memenuhi prestasinya. Menerut Jono, syarat ini 

menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna ( 

adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang 

lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) tidak dapat 

dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang 

lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah 

jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk 

menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai 

alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, 

kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang 

lahir dari perjudian.
28

 

C. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit 

1. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah 

menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit 

tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka 

permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan 
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suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada 

percampuran harta. 

2. Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak 

berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu 

“firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing 

pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. 

3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun 

yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan 

mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana 

diatur dalam anggaran dasarnya. 

4. Harta peninggalan.
29

 

D. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit 

       Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut: 

1.Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004) 

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan 

permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih 

terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya daoat diajukan atas 

persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
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2. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap 

debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor 

separatis. 

3.Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) 

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi 

kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan 

Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: 

a. Debitor melarikan diri 

b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan 

c. Debitor mempunnyai utang kepada BUMN atau badan usaha 

lain yang menghimpun dana dari masyarakat 

d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan 

dana dari masyarakat luas 

e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam 

menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, 

atau 
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f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan 

kepentingan umum.
30

 

4.Otoritas Jasa Keuangan 

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: 

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

 a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  

 b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

 c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” 

       Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka 

permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan 

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga 

Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

       Pihak yang dapat meminta pailit di dalam Hukum Islam adalah pihak 

yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau 

sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan 

jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-

hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa 

hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo 

pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa 

orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang 

berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya 

sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.
31
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E. Akibat Hukum Kepailitan 

 

       Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri 

maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh 

pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas 

budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi 

mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih 

kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, 

sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul 

pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta 

Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.
32

 

       Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada 

Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan 

yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan 

kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari 

kepailitan.  

1. Akibat Kepailitan Pada Umumnya. 

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut : 

a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit. 

Kepailitan mengkibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala 

sesuatu yang diperoleh selama kepailitn berada dalam sitaan umum 

sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali : 
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1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh 

dbitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, 

alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur 

dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan 

keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan 

keluarganya, yang terdapat di tempat itu; 

2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri 

sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, 

pensiun, uang tunggu atau uang tunjangnag, sejauh yang 

ditentukan oleh hakim pengawas; atau 

3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu 

kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
33

 

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit 

       Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat 

dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, 

kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap 

pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan 

pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda 

bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari 

istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual 

oelh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil 
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penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami 

berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Pasal 23 

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang 

dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juka istri atau 

suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal 

ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta 

kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya 

bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam 

persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepilitan dan otomatis 

masuk dalam boedel pailit.
34

 

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur 

Pailit. 

       Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, 

tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut 

menguntungkan harta pailit ( Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang 

menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. 

Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau 

terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut 

mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, 

penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap 

harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) 
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d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur 

yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.  

       Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepantingan harta 

pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan 

pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan 

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai 

pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan iberikan 

batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, 

antara lain: 

1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit 

2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan 

debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya 

3) Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut 

dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa perbuatan tersbut akan mengakibatkan 

kerugian bagi kreditor. 

4) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa: 

a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh 

melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian 

tersebut dibuat 
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b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan 

untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum 

atau tidak dapat ditagih 

c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan: 

(1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya 

sampai derajat ketiga; 

(2) Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak 

sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 

anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak 

tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung 

dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 

50% dari modal disetor atau dalam pengendalian 

badan hukum tersebut. 

d) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

debitur yang     merupakan badan hukum, dengan atau 

untuk kepentingan: 

(1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, 

suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai 

derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus 

tersebut; 
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(2) Perorangan, baik sendiri aau bersama-sama 

dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga 

sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara 

langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 

50% dari modal disetor atau dalam pengendalian 

badan hukum tersebut; 

(3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, 

atau kelurganya sampai derajat ketiga, ikut serta 

secara langsung aau tidak langsung dalam 

kepemilikan pada debitur lebihdari 50% dari modal 

disetor atau dalam pengendalian badan hukum 

tersebut; 

 e) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk 

kepentingan badan hukum lainnya, apabila: 

(1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada 

kedua badan usaha tersebut adalah orang yang 

sama; 

(2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga 

sampai derajat ketiga dari perorangan anggota 

direksi atau pengurus dbitur juga merupakan 
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anggota direksi atau pengurus pada badan hukum 

lainnya, atau sebaliknya. 

(3) Perorangan angota direksi atau pengurus, atau 

anggota badan pengawas pada debitur, atau suami 

atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat 

ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta 

secara langsung atau tidak langsung dalam 

kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dari modal yang disetor atau 

dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau 

sebaliknya; 

(4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus 

pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya; 

(5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang 

sama baik bersama atau tidak dengan suami atau 

istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan 

keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara 

langsung atau tidak langsung dalam kedua badan 

hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari modal yang disetor. 
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f) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum 

dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di 

mana debitur adalah anggotanya; 

g) ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f 

berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur 

dengan atau untuk kepentingan: 

(1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, 

suami atau istri, anak angkat aau keluarga sampai 

derajat ketiga dari anggota pengurus tersebu; 

(2) Perorarangan baik sendiri maupun bersama-

sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau 

keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta 

secara langsung dalam pengendalian badan hukum 

tersebut. 

       Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah 

sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan 

hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada 

pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan 

hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan 

dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang 

membawa kerugian bagi kepentingan kreditur. Jadi, apabila kurator 
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menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitor dengan pihak 

ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) 

merugikan kepentingan kreditor, maka debitor dan pihak ketiga wajib 

membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh 

mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.  

       Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan 

pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan 

pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut 

merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib 

membuktikan adalah kurator.
35

 

 

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus 

a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik  

       Prof. Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst ari Bahasa 

Belanda ke dalam Bahas Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 

KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan 

konsekunsi hukum bahwa dalam suatu suatu perjanjian akan selalu 

ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib 

berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak 
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atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut 

dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan 

berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas 

satu atau lebih badan hukum.
36

 

         Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi: 

(1) Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban 

(2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan 

kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi 

dirinya sendiri. 

(3) Suatu perjanjia atas beban, adalah suatu perjanjian yang 

mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.  

       Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui 

bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang 

bersifat timbal balik. Perjanjia yang bersifat sepihak, yaitu suatu 

perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai 

kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian 

hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu 

perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam 

perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di 

satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban 

pihak lain.
37

  Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-

menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.  
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Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: 

(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, 

terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian 

dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor 

dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian 

tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam 

jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. 

Pasal 37 ayat (1) : 

(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa 

diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang 

harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan 

dilaksanakan dinyatakan pailt maka perjanjian menjadi hapus 

dengan diucapkannya putusan pernyataan palt dan dalam hal 

pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan driri sebagai kreditor konkuren 

untuk mendapatkan ganti rugi.  

       Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang 

sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya 

putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut 

pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan 

ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan boedel. Jika 

yang belum berprestasi itu adalah si debitur, kemudian debitur 

jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi 

atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat 

disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, 

maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana 
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dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, 

maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.
38

 

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus 

terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-

perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya 

diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada 

kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang 

menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikan ini antara lain 

kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik 

itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.
39

 

b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian 

1) perjanjian hibah 

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d Pasal 1693 

KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah 

sebagai berikut: 

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik 

kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima 

hibah yang menerima penyerahan itu.  

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah 

di antara orang-orang yang masih hidup  
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       Menurut pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan 

suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa 

menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah 

adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH 

Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-

benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda 

yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu 

hibahnya adalah batal.  

       Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan 

terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain: 

Pasal 43: “Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan 

bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau 

patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan 

kerugian bagi kreditor. 

Pasal 44: “ kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap 

mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan 

kreditor, apabil hibah tersb=ebut dilakukan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan” 

Melalui kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah 

yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan 

kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai 

pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan 

pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih 

dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian 

hibh tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Siapakah yang 
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harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut 

mengetahui hibah tersebut akan meruikan kreditor? Dari bunyi 

Pasal 43 UUK-PKPU tersebut, sepertinya beban pembuktian 

berada di pundak kurator, tetapi ternyata kalau dibaca lebih lanjut 

Pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban pembuktian berada pada 

debitur (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan 

dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit 

diucapkan. 

2) Perjanjian sewa-menyewa 

       Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai 

dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH 

Perdata mendefinisikan perjanjian sewa –menyewa sebagai 

berikut: “sewa-menyewa ialah suatu perjanjain, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 

pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama 

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, 

yang oleh pihak tersebuut belakangan itu disanggupi 

pembayarannya”. Semua jenis barang, baik barang bergerak 

maupun barang yang tidak bergerak dapat disewakan.  

       Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, 

maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU Kepailitan, antara lain: 

(1). Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik 

kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat 
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menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan 

penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai 

dengan adat kebiasaan setempat. 

(2). Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan 

penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam 

jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. 

(3). Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian 

sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. 

(4). Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang 

sewa merupakan utang harta pailit.  

       Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal 

ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator 

maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat 

menghentikan perjanjian sewa, denan syarat harus adanya 

pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum 

berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat 

kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian 

tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman 

dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitor 

telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian 

sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum 

berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa 

tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda 

tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas 

dibayar? Dalam hal ini, utang sewa dari debitur akan menjadi 

utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 
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Tahun 2004). Dalam arti, orang yang mennyewakan benda 

tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren. Bagaimana 

jika dalam hal debitur bertindak sebagai orang yang 

menyewakan? Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak 

mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.  

3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda 

Dagangan. 

       Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan 

penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan 

suatu jangka waktu, kemduian pihak yang harus menyerahkan 

benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan 

pailit maka perjanjian menjadi hapus dnegan diucapkannya 

putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan 

karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan 

ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena 

penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib 

membayar ganti kerugian tersebut.  

4) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja 

       Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 berbunyi: 
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Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan.  

       Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja 

tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja 

tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi 

utang harta pailit. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja 

terhadap harta pailit (sebagai kreditor konkuren, kreditor 

preferen, atau kreditor separatis)? Hal ini dapat dijawab dengan 

melihat Pasal 1149 KUP Perdata poin 4, di mana upah pekerja 

merupakan salah satu dari piutang yang diistimewakan. Oleh 

karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh 

bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang 

penghargaan, dan lain-lain)dari debitor pailit merupakan 

kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa). 

c. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa 

       Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 

(empat) macam jaminan, antara lain: 

1) Hipotek 

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH 

Perdata, yang pada saatu ini hanya diberlakukan untuk kapal laut 

yang berukuran minimal 20 m
3 

dan sudah terdaftar di Syahbandar 

dan pesawat terbang.  
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2) Gadai 

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH 

Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. 

3) Hak Tanggungan 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang 

berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak 

atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah. 

4) Fidusia   

Hak fisudia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang 

tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.  

        Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, 

hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor 

separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUH Perdata juga 

dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen.  

d. Akibat Kepailitan terrhadap Gugatan (Tuntutan  Hukum) 

1) Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat 

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang 

mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas 

permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk 

memberikam kesempatan kepada tergugat memanggil kurator 

untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan 
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oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atay 

menolah mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak 

memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak 

dimohonkan maka perkaa dapat diteruskan antara debitor (pailit) 

dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.  

2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat 

Suatau gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan 

terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk 

memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya 

sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan 

pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004) 

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak 

lawan maka kurator dapat mengajukam pembatalan atas segala 

perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan 

dnyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor 

tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan 

hal ini diketahui oleh pihak lawannya.  

e. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi 

Pengadilan 

       Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan 

pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan 

debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, haru dihentikam 
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seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat 

dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. 

Debitor yang berada dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan 

seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkanj tanpa 

mengurangi berlakukan Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. 

Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, 

tetapi gijzeling  (pesoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak 

dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan 

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua 

penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan 

hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan. 

f. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi) 

       Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk 

menghapuskan suatu perikatan. Perjumpaan utang diatur dalaam 

Pasal 1425 s.d Pasal 1435 KUH Perdata. Pengertian perjumpaan 

utang dapat dilihat dalam Pasal 1425 KUH Perdata yaitu: “jika dua 

orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilan antara 

mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua 

orang tersebut dihapuskan...”. Pasal 1426 KUH Perdata secara 

tegas menyatakan bahwa perjumpaan utang terjadi demi hukum, 

bahkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang, dan kedua 

utang itu menghapuskan yang lain dan sebaliknya.  
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       Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan 

pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan (Pasal 52 

ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Setiap orang yang 

mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan 

utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas 

pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan 

pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik 

sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti 

tersebut (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) 

g. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yan Merupakan 

Bagian dari Harta Debitor.  

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan 

bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum 

yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepad 

kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang 

yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan 

benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajin membayar 

ganti rugu kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang 

diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus 

dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai 

penggantinya wajib dikembalika oleh kurator, sejauh harta pailit 

diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap 

siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.  
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h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Bebitor Pailit. 

         Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan: 

1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkam tetapi belum 

diumumkan. Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar 

kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit 

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang 

tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak 

dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya 

putusan pernyataan pailit tersebut. 

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem 

pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang 

yang melakukan peembayaran mengetahui adanya putusan 

pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak 

dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus 

membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat 

membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus 

dibebaskan dari harta pailit.  

2) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan. 

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor 

pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan 

pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak 

dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang 

membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman 
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putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-

undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.  

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem 

pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang 

yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan 

pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan 

orang yang memayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang 

yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa 

dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika 

orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat 

membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) 

tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.  

i. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang 

       Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat 

dibatalkan apabila dibuktikan bahwa: 

1) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan 

pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau 

2) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari 

persengkongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud 

menguntunkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya. 

       Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
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Utang ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh 

pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena 

hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima 

pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. 

Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang 

yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat 

pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada 

harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila: 

a) Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat 

tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa 

permohonan prnyataan pailit debitor sudah didaftarkan, 

atau 

b) Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari 

persengkonhkolan antara debitor dan pemegang pertama. 

j. Akibat Kepailitan terhadap Warisan 

         Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah penting, antara lain:  

1) Pewaris 

2) Ahli waris 

3) Harta warisan  

Dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kepailitan harta 

waris, telah diatur dalam Pasal 207-211. 

k. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan) 
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Hak menahan atau hak retensi pada umumnya adalah hak 

untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si 

pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Senada dengan 

definisi hak retensi juga dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi 

Masjchoen Sofwan, yaitu hak retentie  adalah hak untuk menahan 

sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda 

itu dilunasi. Aturan yang umum dalam KUH Perdata mengenai hak 

retensi ini tidak ada, melinkan diatur dalam pasal-pasal yang 

tercerai-berai, yaitu dalam Pasal, 567, 575, 576, 579, 834, 715, 

1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata. Hak-hak retensi 

mempunyai sifat sebagai berikut: 

1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau 

debitor telah ,membayar sebagian utang, bukan berarti 

kreditor harus megembalikan sebagian dari benda yang 

ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran 

sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk 

menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus 

apabila seluruh utang debitor dibayar lunas. 

2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak 

menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan 

tersebut.  

3) Hak retensi bersifat accesoir, artinya hak retensi lahir dari 

perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika 
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perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut 

hapus. 

Kewenagan yang melekat pada hak retensi, antara lain: 

a) Pemegang hak retensi (Retentor) berhak menahan 

bendanya sampai piutangnya dibayar lunas.  

b) Hak retensi hanya menanggung hak untuk menolak 

terhadap runtutan penyerahan barang. 

c) Hak retensi tidak mempunyai hak untuk didahulukan 

pemenuhannya. 

d) Hak retensi tidak mempunyai hak pemenuhan terhadap 

hasil eksekusi dari barang yang ditahan 

e) Hak retensi hanya tertuju pada barang, tidak pada hak. 

f) Pemegang hak retensi sebagai houder dari brang 

bergerak yang memperoleh perlindungan sebagaimana 

pemegang hak atas benda bergerak lainnya.  

g) Hak retensi dapat dilakukan kreditor atas benda milik 

debitor sendiri atau atas benda bukan milik debitor 

sendiri. 

Hak retensi akan gugur apabila: 

(1) Piutangnya menjadi hapus 

(2) Bendanya terlepas dari tangan orang yang 

menahannya 
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(3) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa) 

(4) Debitor memberikan jaminan. 

       Undang-Undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak 

menahan. Hal ini dapat dilihat dala Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, 

antara lain: “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik 

debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit:. 

Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan 

dikatakan: “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung 

sampai utangnya dilunasinya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak 

retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum 

dibayar lunas. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk 

menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar 

piutang kreditor tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 

ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, antara lain bahwa Kurator 

berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk 

menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan 

menguntungkan harta pailit.
40

 

F. Pemberesan Harta Pailit 

       Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan melalui 

pengawasan dari hakim pengawas. Pengertian kurator terdapat dalam 

                                                           
       

40
 Jono, Ibid, hlm 107-134 
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Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: 

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor 

pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-

Undang ini. 

       Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat 

penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kuator diangkat oleh 

Pengadilan, dengan tugas utama adalah mebgurus dan membereskan harta 

pailit. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

disebutkan, yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut: 

1.Balai Harta Peninggalan (BHP) 

2. Kurator lainnya.
41

 

       Balai Harta Peninggalan adalah instansi pemerintah yang berada 

dibawah Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan 

pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU serta bidang lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BHP dapat diangkat oleh 

pengadilan niaga dengan putusan untuk melakukan pelayanan jasa hukum 

di bidang kepailitan dan PKPU. BHP yang diangkat pengadilan niaga 

bertindak sebagai kurator dan/atau pengurus. Apabila BHP menangani 

perkara kepailitan disebut kurator, sedangkan apabila mngurusi harta 

debitor bersama-sama dengan debitor PKUP disebut pengurus. Pengurus 

                                                           
       

41
 Benard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit, Alumni, Bandung, 

2014, hlm 47 



 

59 
 

tidak berwenang menjual harta debitor PKPU, sedangkan kurator 

mempunyai otoritas untuk menjual aset debitor pailit.
42

 

       Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang-

undang kepailitan disebutkan, yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan 

adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 

a. Perorangan atau perselutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, 

yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka 

mengurus dan atau membereskan harta pailit.  

b.  Telah terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
43

  

       Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit diawasi oleh Hakim 

Pengawas. Hakim pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam 

putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 1 angka 8 

UUK-PKPU. Hakim pengawas tersebut ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau 

Majelis Hakim Pemutus perkara PPP. Pada prinsipnya, hakim pengawas adalah wakil 

pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan 

oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengwas dilakukan bersamaan dengan 

diucapkannya putusan pernyataan pailit.
44

 

       Dalam hal pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut, kurator bekerja 

setelah adanya putusan pernyataan pailit dari hakim, putusan pailit tersebut terhitung 

sejak pukul 00.00 waktu setempat. Maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan 
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pailit tersebut diucapkan, debitor pailit emi hukum tidak mempunyai kewenangan 

lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan.
45 

G. Berakhirnya Kepailitan 

       Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. 

Perdamaian adalah perjanjian antara debitor pailit dengan kreditor dimana 

menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa 

setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, 

sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian 

sebagaimana diatur dalam Bagian keenam Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa debitor pailit berhak untuk 

menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.  

       Rencana perdamaian diterima apabila disetuji dalam rapat kreditor 

oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam 

rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang 

konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor 

konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 151 UUK-PKPU. Maka dari itu, perdamaian dalam 

kepailitan ini akan mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak 

memberikan suara termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian 

tersebut.  
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       Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali 

seperti semula. Akibatnya semua perbuatan yang dilakukan oleh debitu 

dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali 

kepailitan, akan mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, 

tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.
46
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