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BAB III 

JUDICIAL REVIEW TERHADAP KEWENANGAN KURATOR DALAM 

MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT 

 

A. Pembatasan Tugas dan Wewenang Kurator dalam Mengurus dan 

Membereskan Harta Pailit 

 

1. Tugas dan Wewenang Kurator 

Dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan 1998 maupun 2004, 

ada perubahan pengaturan mengenai kurator yang cukup progresif, yakni 

dimugkinkannya kurator selain Balai Harta Peninggalan.154 Dalam Pasal 1 

angka 5 UUK dikatakan bahwa 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.155 

Dalam Pasal 70 ayat (1) UUK dikatakan bahwa Kurator sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. 

Adapun yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi 

syarat sebagai kurator, yakni, perorangan yang mempunyai keahlian khusus 

                                                           
154 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, 

Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 110 
155 Pasal 1 Angka 5 UUK. 
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yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit 

serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.156 

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit.157 Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas 

pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan 

kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka 

peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.158 Oleh karena itu, 

kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia 

juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-

kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.159 

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah 

melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak 

tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang 

tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan 

penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat 

rentannya tugas kurator terhadap gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, 

dan bahkan pihak kreditor sendiri.160  

                                                           
156 M. Hadi. Shubhan,op. cit. 111 
157 Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2005 hlm. 70 
158 Jery Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law), 

diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 66 
159 Imran Nating, op. cit., hlm. 71 
160 M. Hadi Shubhan. op. cit. hlm. 112 
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Tugas pemberesan adalah pekerjaan kurator yang penekanannya lebih 

bersifat yuridis.161 Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit 

dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. 

Penjualan dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di 

bawah tangan harus dengan izin hakim pengawas. Izin menjual yang diberikan 

oleh Hakim Pengawas pada hakekatnya adalah  untuk meningkatkan nilai harta 

pailit. 

Esensi tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit 

adalah untuk meningkatkan nilainya guna memberikan ‘sedikit’ kepuasan 

kepada Kreditor.162 Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai 

harta, berarti meningkatkan kepuasaan bagi Kreditor, Apabila dalam 

melaksanakan tugasnya merugikan harta pailit, Kurator harus bertanggung 

jawab baik secara perdata maupun pidana.163 

Sebagai perbandingan liquidator menurut Insolvency Act 1986 Inggris 

diatur dalam section 143 (1) dari Undang-Undang tersebut yang ditentukan 

sebagai berikut “The functions of the liquidator of a company which is being 

wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, 

realized and distributed to the company’s creditors and, if there is surplus to 

the persons entitled to it”164  

                                                           
161 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 

2012, hlm. 205 
162 Ibid. hlm. 206 
163 Ibid. 
164  Adrian Suredi, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, 

hlm. 75-76 
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Dari ketentuan Insolvency Act 1986 dapat diketahui bahwa fungsi 

dasar dari seorang kurator dan seorang liquidator tidaklah berbeda. Seorang 

liquidator harus mempertimbangkan semua tagihan terhadap perusahaan yang 

diketahuinya. Seorang Liquidator tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu 

sampai dihubungi oelh para kreditor tersebut. Menurut Insolvency Act 1986 

dari Inggris, seorang liquidator yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat 

dikenal sanksi karena telah melakukan misfeasance action berdasarkan section 

212 dari Insolvency Act 1986165 

Demikian juga di Amerika Serikat, hal mengenai kurator diatur dalam 

Trustee dalam US Bankruptcy Code. Menurut Bankruptcy Code Amerika 

Serikat, peranan kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang trustee. 

Menurut Chapter 7 Bankruptcy Code, bankruptcy estate (harta pailit) diurus 

oelh trustee yang dapat merupakan individual (orang perorangan) atas 

corporation (perusahaan).166  

Tugas-tugas dari trustee dirinci dalam S 704 Bankruptcy Code. 

Peranan utama dari trustee ialah mengumpulkan bankruptcy estate (harta 

pailit), menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar 

biaya-biaya dan tagihan para kreditor.167 

Dalam Hukum Kepailitan Indonesia tugas yang pertama-tama harus 

dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut Pasal 98 adalah 

                                                           
165 Ibid. hlm. 76 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan 

semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya 

dengan memberikan tanda terima.168 

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat working-paper 

(kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar 

profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan 

seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta 

kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan 

dalam suatu kepailitan tertentu.169 Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali 

dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen 

publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja 

secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabililtas atau 

pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.170 

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang pelaksanaan 

perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian 

dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi 

dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak 

memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian 

serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. 

Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan 

                                                           
168 Pasal 98 UUK. 
169 Standar Profesi Kurator Indonesia, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 
170 M. Hadi Shubhan, op. cit. hlm. 111 
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penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat 

kebiasaan setempat.171 

Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 

39 UUK). Jika setelah diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja 

pada debitor pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk 

memutuskan hubungan kerja. Namun, untuk pemutusan hubungan kerja 

tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka waktu 

pemberitahuan sebagai berikut:172 

a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja; atau 

b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang ketenagakerjaan; atau 

c. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 hari. 

Di samping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka 

sejak debitor dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit 

(estate debt), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Kepailitan. Ketentuan tentang PHK seperti tersebut diatas hanya berlaku jika 

pihak karyawan yang bekerja pada debitor pailit. Jika debitor pailit yang 

menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-

                                                           
171 Ibid. hlm. 115 
172 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm. 47 
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undangan tentang kepailitan sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya 

berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.173 

Kurator juga dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama 

kepailitan. Apabila menerima warisan, maka warisan tersebut menguntungkan 

harta pailit sedangkan apabila menolaknya, maka harus izin hakim pengawas. 

Ketentuan ini tentunya tidak berlaku jika debitor pailit itu suatu badan hukum 

seperti perseroan terbatas. Selain itu kurator dapat meminta pembatalan hibah 

apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan 

debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan 

mengakibatkan kerugian bagi kreditor.174 

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan 

penangguhan eksekusi (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan. 

Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi (stay) 

terhadap para kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk 

selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap 

mempertimbangkan kepentingan kreditor separatis tersebut sebagai pemegang 

jaminan itu.175 

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak 

maupun benda bergerak  atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak 

yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha 

                                                           
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan 

kreditor atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak 

ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit dan apabila 

dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta 

pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan 

atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan hakim pengawas.176 

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk 

melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitor apabila debitor dianggap 

kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus 

melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan 

semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya 

dengan memberikan tanda terima.177 

Berkaitan dengan badan usaha, maka kurator dapat melanjutkan usaha 

debitor yang dinyatakan pailit  walaupun terhadap putusan pernyataan pailit 

tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal kurator 

membutuhkan biaya-biaya kepailitan, maka kurator dapat mengalihkan harta 

pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila 

penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun 

terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator dapat 

mengadakn perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan 

                                                           
176 M. Hadi. Shubhan, loc. cit. 
177 Ibid. hlm. 116 
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atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kurator harus menghadiri rapat-rapat 

yang diadakan oleh para kreditor maupun diperintahkan oleh hakim 

pengawas.178 

Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak 

tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun 

demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai 

kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan 

keuangan tahunan.179 

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu 

memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang 

Kepailitan.180 

a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ 

debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar 

kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. 

b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperhatikan persetujuan dari 

pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk 

mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit 

dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.  

                                                           
178 Ibid. 
179 Jerry Hoff, op. cit. hlm. 66 
180 Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUK. 
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Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap 

pengurusan dan pemberesan. 

a. Pengurusan Harta Pailit 

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor 

dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di 

mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh 

majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain 

harus melakukan tindakan sebagai berikut:181 

1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya 

mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari 

kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar 

untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang 

antara debitor pailit dengan para kreditornya.182 

2) Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-

tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-

langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-

tagihan dimaksud. 

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan 

debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap 

tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus 

                                                           
181 Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam 

lokakarya “Kurator/ Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis”, Jakarta, 30-31 Juli 2002 
182 Pasal 100-103 UUK. 
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memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai 

contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit183 atau mengagunkan 

kekayaan debitor pailit.184 

Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam 

pengurusan sebagai berikut:185 

1) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan 

pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebebas tugasnya.186 

2) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit 

diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang 

ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan 

pailit yang memuat 

a) Nama, alamat dan pekerjaan debitor; 

b) Nama, alamat dan pekerjaan kurator; 

c) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, 

apabila telah ditunjuk; 

d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan 

e) Nama hakim pengawas.187 

3) Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan: 

                                                           
183 Pasal 107 UUK. 
184 Pasal 69 ayat (3) UUK. 
185 Imran Nating, op. cit. hlm. 72-83 
186 Pasal 73 ayat (3) UUK. 
187 Pasal 15 ayat (4) UUK. 
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a) Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum 

ditetapkan panitia kreditor secara tetap.188 

b) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia;189 

c) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;190 

d) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau 

meneruskan perkara yang sedang berlangsung;191 

e) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal 

terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;192 

f) Menghadiri rapat-rapat kreditor;193 

g) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang 

diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan 

pailit;194 

h) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada 

para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan 

pailit;195 

i) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah 

mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan;196 

j) Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk 

menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas;197 

                                                           
188 Pasal 79 ayat (1) UUK. 
189 Pasal 81 UUK. 
190 Pasal 82 UUK. 
191 Pasal 83 ayat (1) UUK. 
192 Pasal 84 ayat (4) UUK. 
193 Pasal 85 ayat (2) UUK. 
194 Pasal 86 UUK. 
195 Pasal 86 ayat (3) UUK. 
196 Pasal 89 UUK. 
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4) Kurator bertugas melakukan pencatatan/ inventarisasi harta pailit,198 

sebagai berikut: 

a) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan 

pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit. 

b) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan 

persetujuan hakim pengawas.199 

c) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia 

kreditor sementara berhak untuk hadir.200 

d) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu 

daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-

utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta 

jumlah piutang masing-masing.201 

e) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di 

Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat siapa saja 

yang menghendakinya.202 

f) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan 

bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor 

pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-

tagihan. 

                                                                                                                                                               
197 Pasal 86 ayat (3) UUK. 
198 Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang 

serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK dan harta debitor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK. Dalam menguraikan harta pailit, kurator 

menggunakan tiga sumber data utama, yaitu: Debitor, Kreditor dan sumber lainnya yang 

akurasinya dapat dipercaya. 
199 Pasal 100 ayat (2) UUK. 
200 Pasal 100 ayat (3) UUK. 
201 Pasal 102 UUK. 
202 Pasal 103 UUK. 
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5) Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit yaitu 

dengan melakukan hal-hal berikut:203 

a) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk 

menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau 

kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.204 

b) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan 

membayar kepada kreditor.205 

c) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala 

upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta 

pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, 

uang-uang, barang-barang perhiasaan, efek-efek dan lain-lain surat 

berharga dengan memberikan tanda penerimaan.206 

d) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada 

hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut 

dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua 

orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah 

setempat.207 

e) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang 

perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas 

berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus 

                                                           
203 Kurator dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan 

upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor pailit. 
204 Lihat Pasal 56 ayat (1), lihat juga Pasal 55 ayat (1) UUK. 
205 Lihat Pasal 59 ayat (3) UUK. 
206 Lihat Pasal 98 UUK. 
207 Lihat Pasal 99 UUK. 
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terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator 

wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.208 

f) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang 

dilakukan hak penahanan oleh kreditor.209 

6) Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum  ke Pengadilan dengan 

melakukan hal-hal berikut: 

a) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu 

mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa 

pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 

38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).210 

b) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan 

debitor pailit.211 

c) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan 

mohon agar debitor keluar dari perkara.212 

d) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang 

dimajukan terhadap debitor pailit.213 

e) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan 

hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 

46 UUK.214 

                                                           
208 Pasal 108 UUK. 
209 Pasal 185 ayat (4) UUK. 
210 Pasal 69 ayat (5) UUK. 
211 Pasal 26 ayat (1) UUK. 
212 Pasal 28 UUK. 
213 Ibid. 
214 Pasal 47 ayat (1) UUK. 
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f) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar 

menyerahkan hasil penjualan barang agunan.215 

g) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan 

terhadap daftar pembagian.216 

7) Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang 

telah dilakukan oleh debitor pailit dengan: 

a) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal 

balik;217 

b) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor;218 

c) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas 

permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor;219 

d) Menghentikan sewa menyewa;220 

e) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada 

debitor pailit.221 

8) Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:222 

                                                           
215 Pasal 60 ayat (2) UUK. 
216 Pasal 196 UUK. 
217 Pasal 36 ayat (1) UUK. 
218 Pasal 36 ayat (3) UUK.  
219 Pasal 36 ayat (4) UUK. 
220 Pasal 38 UUK. 
221 Pasal 39 UUK. 
222 Kurator melakukan pencocokan piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari 

harta pailit. Pencocokan piutang harus berpedoman pada beberapa hal yaitu: 

a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan; 

b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai 

pelaksananaan dari alas hak tersebut; 

c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokan harus dipenuhi; 

d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah suatu piutang yang dijamin oleh hak-hak 

kebendaan, atau lainnya; 

e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor pailit mengenai tagihan tersebut; 

dan 

f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas. 
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a) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor 

pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan 

iklan;223 

b) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari 

para kreditor.224 

c) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan 

kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit;225 

d) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang 

terpisah;226 

e) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat 

apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak 

tanggungan;227 

f) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam 

daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak 

didahulukan atau adanya hak retensi;228 

g) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan 

pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;229 

h) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang 

kepada kreditor yang dikenal;230 

                                                           
223 Pasal 114 UUK dengan terlebih dahulu memahami ketentuan Pasal 113 UUK. 
224 Pasal 115 ayat (1) UUK. 
225 Pasal 116 UUK. 
226 Pasal 117 UUK. 
227 Pasal 118 ayat (1) UUK. 
228 Pasal 118 ayat (2) UUK. 
229 Pasal 119 UUK. 
230 Pasal 120 UUK. 
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i) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;231 

j) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang 

dibantah;232 

k) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan 

penyumpahan;233 

l) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya 

penipuan;234 

m) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya 

pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan 

dan salinannya di kantornya;235 

n) Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan;236 

9) Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:237 

a) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit 

dua surat kabar harian; 

b) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan 

debitor pailit;238 

                                                           
231 Pasal 117 UUK. 
232 Pasal 124 ayat (3) UUK. 
233 Pasal 126 ayat (3) UUK. 
234 Pasal 126 ayat (5) UUK. 
235 Pasal 143 UUK. 
236 Pasal 195 ayat (1) UUK 
237 Kurator harus senantiasa mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian. 

Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada hakim pengawas untuk rencana 

perdamaian tersebut, yang memberi pertimbangan tentang: 

a. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian; 

b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian; 

c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut 

menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitor secara tidak wajar; atau 

d. Apabila memungkinkan, kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat 

ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu. 
238 Pasal 146 UUK. 



111 
 

c) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di 

hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian 

memperoleh kekuatan hukum tetap;239 

d) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku, dan surat-surat yang 

termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian;240 

e) Melunasi/ memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak 

memenuhinya, dari harta pailit;241 

f) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat 

dituntut berdasarkan hak istimewa;242 

g) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan 

perdamaian. 

10) Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan:243 

a) Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan;244 

b) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan 

pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;245 

c) Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, 

tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit;246 

                                                           
239 Pasal 167 ayat (1) UUK. 
240 Pasal 167 ayat (2) UUK. 
241 Pasal 168 ayat (3) UUK. 
242 Pasal 169 UUK. 
243 Dalam pengurusan harta pailit, kurator wajib bertindak untuk meningkatkan atau 

setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Jika kurator meneruskan usaha debitor paiilt, kurator 

wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya 

untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika 

perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha. 
244 Pasal 179 ayat (1) UUK. 
245 Pasal 179 ayat (3) UUK. 
246 Pasal 179 ayat (4) UUK. 
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d) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul 

untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;247 

e) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan 

panitia kreditor sementara atau hakim pengawas;248 

f) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor 

pailit;249 

g) Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup 

debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim 

pengawas;250 

h) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, 

kurator dapat mengalihkan harta pailit;251 

i) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan 

perusahaan;252 

b. Pemberesan Harta Pailit 

1) Pemberesan 

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam 

keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator 

memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai 

terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu 

atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta 

                                                           
247 Pasal 182 UUK. 
248 Pasal 104 ayat (1) UUK. 
249 Pasal 105 ayat (1) UUK 
250 Pasal 106 UUK. 
251 Pasal 107 ayat (1) UUK. 
252 Pasal 183 UUK. 
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pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum 

atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.253 

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus 

memerhatikan hal di antaranya:254 

a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi; 

b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta 

yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat 

di kemudian hari; 

c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit. 

Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka 

pemberesan. Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah 

satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip Cash is the King.255 

Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan 

pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa,256 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, seperti yang terdapat dalam 

Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal ini mensyaratkan 

adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit 

untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi. 

                                                           
253 Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia,op. cit. 
254 Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Paiilt dan Penerapan 

Actio Pauliana, dalam Rudhy A. Lontoh, op. cit., hlm. 371-372 
255 Munir Fuady, op. cit. hlm. 48 
256 Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) UUK. 
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Bagaimana cara menjual harta debitor pailit, hal ini pun yang harus 

selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu, harus 

dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:257 

a) Pertimbangan Yuridis 

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit 

tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa 

persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus 

menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin 

tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan 

sebagainya.  

b) Pertimbangan Bisnis 

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset 

debitor juga harus mempertimbangkan pertimbangan bisnis. Jika perlu, 

dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan untuk bahan 

pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini 

adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang 

setinggi-tingginya. Karena itu, harus dipertimbangkan, antara lain, hal-

hal sebagai berikut: 

1) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut agar 

diperoleh harga yang tinggi; 

2) Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual retail; 

                                                           
257 Ibid. hlm. 49 
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3) Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian dari bisnis atau dijual 

seluruh bisnis dalam satu paket; 

4) Apakah perlu memakai perantara profesional atau tidak; 

5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak; dan  

6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak. 

Undang-Undang Kepailitan (Pasal 185) mengintrodusir dua cara 

penjualan aset-aset debitor, yaitu sebagai berikut: 

1) Menjual di depan umum; atau  

2) Menjual di bawah tangan (dengan izin hakim pengawas) 

Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa 

penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. 

Sementara penjualan di bawah tangan dapat dengan berbagai cara, seperti 

lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, 

pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Untuk penjualan di 

bawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas.258 

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki 

tugas dan kewenangannya di antaranya: 

a) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika 

memulai pemberesan harta pailit.259 

                                                           
258 Ibid. hlm . 50 
259 Pasal 175 UUK. 



116 
 

b) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh 

persetujuan atau bantuan debitor.260 

c) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang 

tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.261 

d) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan 

harta pailit, dengan memberikan upah.262 

 

2) Pembagian 

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor 

sesuai dengan daftar pembagian.263 

Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap 

waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia 

memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya 

telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta 

pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam 

penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal 

berikut:264 

a) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih 

tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang 

                                                           
260 Pasal 184 ayat (1) UUK. 
261 Pasal 184 ayat (3) UUK. 
262 Pasal 186 UUK. 
263 Standar Profesi Kurator dan Pengurus, op. cit. 
264 Marjan Pane, Segi-segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus, Makalah 

disampaikan di Jakarta, Mei 2011 
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waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK telah 

berakhir. 

b) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus 

dibebankan pada tiap bagian harta pailit. 

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator 

menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim 

pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian terdiri dari: 

a) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator); 

b) Nama-nama para kreditor; 

c) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan  

d) Bagian atau presentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang 

tersebut. 

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas 

dan kewenangan diantaranya: 

a) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan 

dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah 

dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;265 

b) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas 

di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;266 

c) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus 

mengumumkan di surat kabar;267 

                                                           
265 Pasal 189 UUK. 
266 Pasal 192 ayat (1) UUK. 
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d) Menerima penetapan hakim  pengawas, perihal hari untuk memeriksa 

perlawanan terhadap daftar pembagian;268 

e) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam 

sidang yang terbuka untuk umum;269 

f) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya 

jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan 

atas perlawanan;270 

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah 

kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-

piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh 

kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.271 

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator 

melalui berita negara dan surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, 

kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan 

yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan 

pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:  

a) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya 

memuat seluruh: 

1) Rekening bank dan rekening korannya; 

2) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/ batu mulia; 

                                                                                                                                                               
267 Pasal 192 ayat (2) UUK. 
268 Pasal 194 ayat (3) UUK. 
269 Pasal 194 ayat (5) UUK. 
270 Pasal 201 UUK. 
271 Pasal 202 ayat (1) UUK. 
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3) Benda tidak bergerak milik debitor pailit; 

4) Benda bergerak; dan  

5) Harta kekayaan lain dari debitor. 

b) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima 

beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut. 

c) Analisis kelangsungan usaha debitor;272 

d) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian: 

1) Penerimaan-penerimaan; dan 

2) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama 

para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan 

pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut; 

e) Daftar uraian dan bantahan/ perlawanan atas daftar pembagian tersebut; 

dan  

f) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah 

dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup. 

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan 

tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin 

melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas 

dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan 

perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
272 Analisis ini berfungsi sebagai dasar bagi kurator untuk memberi nasihat atas dasar 

rencana perdamaian jika debitor mengajukan setelah pencocokan paiilt selesai. 



120 
 

2. Tata Cara Pelaksanaan Tugas-Tugas Kurator 

Salah satu hal penting yang mesti diperhatikan oleh kurator adalah 

setiap kewenangan bebas dilakukan sendiri273. Bahkan, sangat disarankan agar 

kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi atau bahkan 

persetujuan oleh hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang oleh 

undang-undang tidak diharuskan berkonsultasi atau meminta izin dari hakim 

pengawas, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab hukum dari kurator 

sebagai pihak profesional. 

Berikut ini beberapa tindakan kurator yang memerlukan izin dari 

hakim pengawas:  

Tabel 1 

Tugas-Tugas Kurator yang Memerlukan Persetujuan Hakim Pengawas274 

 Tugas Kurator Persetujuan Hakim Pengawas 

1. Kurator mengalihkan harta 

pailit sebelum putusan 

kepailitan inkracht (final) 

Izin Hakim Pengawas (Pasal 107) 

2. Kurator mengalihkan benda 

bergerak pada waktu stay 

(penangguhan eksekusi) dalam 

rangka kelangsungan usaha 

debitor 

Sebaiknya (tidak harus) minta izin 

dari hakim pengawas harus diberikan 

perlindungan yang wajar (Pasal 56 

ayat (3)). 

3. Kurator meminjam dari pihak 

ketiga. 

Sebaiknya (tidak harus) minta izin 

dari hakim pengawas (Pasal 69) 

4. Kurator menjaminkan harta 

pailit. 

Harus dengan persetujuan hakim 

pengawas (Pasal 69). 

5. Kurator menghadap  di muka Harus dengan izin hakim pengawas 

                                                           
273 Munir Fuady, op. cit. hlm. 50 
274 Ibid. hlm. 51 
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pengadilan. (Pasal 69). 

6.  Kurator melanjutkan usaha 

debitor sebelum insolvensi 

Harus dengan persetujuan panitia 

kreditor/ hakim pengawas 

 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pihak kurator berwenang untuk 

menjual barang-barang harta pailit. Barang-barang tersebut dapat dijual oleh 

kurator dengan tujuan-tujuan seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2 

Penjualan Barang-Barang oleh Kurator275 

Barang-Barang Dapat Dijual 

oleh Kurator 
Tujuan Penjualan Pasal 

Dijual setelah putusan kepailitan 

meskipun ada kasasi. 

Untuk menutupi ongkos 

kepailitan 

107 

Dijual setelah putusan kepailitan 

meskipun ada kasasi. 

Penahanannya mengakibatkan 

kerugian terhadap harta pailit. 

107 

Dijual dalam masa stay 

(penangguhan eksekusi) terhadap 

harta yang dalam kekuasannya. 

Untuk kelangsungan usaha 

debitor. 

56 ayat 

(3) 

Bila perusahaan dilanjutkan 

barang-barang yang tidak 

diperlukan dapat dijual pada 

waktu pemberesan 

Untuk kelanjutan usaha 184 ayat 

(3) 

 

Telah disebutkan bahwa dalam suatu proses kepailitan jika diperlukan 

kurator dapat melanjutkan usaha debitor. Bagaimana dan kapan kurator dapat 

melanjutkan usaha debitor, dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

                                                           
275 Ibid. hlm. 51-52 
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Tabel 3 

Tugas Kurator dalam Melanjutkan Usaha Debitor276 

Waktu untuk Melanjutkan 

Usaha 
Persetujuan Pasal 

Kurator melanjutkan usaha 

debitor setelah putusan pailit 

tingkat pertama. 

Dengan persetujuan panitia 

kreditor sementara. 

104 

Kurator/ kreditor mengusulkan 

untuk melanjutkan perusahaan 

debitor jika dalam rapat verifikasi 

piutang tidak ditawarkan 

perdamaian atau jika perdamaian/ 

pengesahan perdamaian ditolak 

Panitia kreditor dan kurator 

(jika diusulkan oleh kreditor) 

memberi nasihat tentang 

usulan untuk melanjutkan 

usaha. 

179 

Dalam waktu 8 hari setelah 

pengesahan perdamaian ditolak, 

kurator atau kreditor mengusulkan 

kepada hakim pengawas agar 

usaha debitor dilanjutkan 

Hakim pengawas memberi 

putusannya dalam rapat dengan 

kreditor. 

181 

 

3. Persetujuan Pihak Tertentu atas Tindakan Kurator 

Seperti terlihat dalam uraian sebelumnya bahwa kurator dalam 

melakukan hal-hal tertentu kadang kala harus mendapat persetujuan hakim 

pengawas atau panitia kreditor dan dalam hal tertentu bahkan kurator dapat 

bertindak tanpa perlu persetujuan siapa pun.277 Namun, karena konsekuensi 

hukum yang sangat serius, bagi kurator yang ternyata salah urus harta debitor 

disarankan agar pihak kurator selalu berkonsultasi dan minta persetujuan 

hakim pengawas atas segala tindakan yang berpengaruh secara substansial 

terhadap debitor, kreditor, atau harta pailit sungguhpun undang-undang kadang 

                                                           
276 Ibid. hlm. 54 
277 Ibid. hlm. 57 
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kala tidak mengharuskannya. Berikut ini disebutkan beberpa tindakan kurator 

dengan izin tertentu yang diharuskan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu 

seperti terlihat dalam tabel berikut ini.278 

Tabel 4 

Kewenangan Kurator dengan/ Tanpa Persetujuan Pihak-Pihak Tertentu279 

Kegiatan Persetujuan Pasal 

1. Mengalihkan harta pailit 

sebelum pemberesan 

Izin hakim pengawas 107 

2. Menjual barang-barang yang 

tidak diperlukan dalam 

melanjutkan usaha 

Tidak perlu izin. 184 ayat 

(2) 

3. Kurator menjual atau 

menggunakan aset jaminan 

utang dalam masa 

penangguhan eksekusi (stay) 

Tidak perlu izin, tetapi perlu 

perlindungan yang wajar. 

56 ayat 

(3) 

4. Menjual harta pailit dalam 

pemberesan. 

Tidak perlu izin. 184 ayat 

(1) 

5. Kurator meminjam uang dari 

pihak ketiga. 

Tidak perlu izin. 69 ayat 

(2) huruf 

b 

6. Kurator membebankan hak 

jaminan atas harta pailit 

Persetujuan Hakim Pengawas. 69 ayat 

(3) 

7. Kurator menghadap di muka 

pengadilan 

Izin Hakim Pengawas 69 ayat 

(5) 

8. Kurator melanjutkan usaha 

debitor sebelum insolvensi. 

Izin Panitia Kreditor/ Hakim 

Pengawas 

104 

9. Usaha debitor dilanjutkan 

setelah insolvensi. 

Perlu keputusan rapat kreditor 179, 180 

 

Perlu diingatkan sekali lagi bahwa sebagai akibat dari posisi kurator 

yang me-replace kedudukan debitor pailit, Undang-Undang Kepailitan 

                                                           
278Ibid 
279 Ibid. hlm. 57-58 
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menganut prinsip “kekuasaan bebas” (free power).280 Maksudnya kurator bebas 

menjalankan tugas-tugasnya tanpa perlu persetujuan siapa pun (Pasal 184 ayat 

(1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan), 

kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya, seperti contoh-contohnya 

telah disebutkan di atas. Akan tetapi, mengingat beban tanggung jawab dari 

kurator yang sangat besar itu (Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan), seperti 

telah disebutkan bahwa sangat dianjurkan utama terhadap tindakan yang 

dilakukannya yang tergolong substansial efeknya terhadap harta pailit ataupun 

terhadap kepentingan kreditor atau pihak-pihak lainnya. 

4. Tanggung Jawab Kurator 

Jika tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan 

dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, 

kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Kurator harus 

bertanggung jawab atas kelalaian ataupun kesalahan dalam melakukan 

kewajiban pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau 

berkurangnya nilai harta pailit.281 

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum 

sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita 

oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan 

pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang 

                                                           
280 Ibid. hlm. 58 
281 Imran Nating, op. cit. hlm. 114 
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diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta 

pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.282 

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan 

dengan itikad baik, namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata 

merugikan harta pailit, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi 

kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.283  

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang 

Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-

hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak 

yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat 

mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.284 

Jerry Hoff dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian 

yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator,  menjadi tanggung jawab 

pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk 

mengganti kerugian tersebut.285 Di sisi lain, kerugian yang muncul sebagai 

akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk 

mengganti kerugian tersebut. 

                                                           
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Ibid. Hlm. 115 
285 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), 

diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 72 
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Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak 

bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini kurator 

bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian 

yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator 

menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala 

kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena 

ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, 

kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.286 

Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bukan tanpa 

tanggung jawab. Bahkan, kalau dikaji secara mendalam dalam UUK, tanggung 

jawab Kurator sangat besar. Menurut Pasal 72 UUK, Kurator bertanggung 

jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas 

pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta 

pailit. Dalam ketentuan Pasal 72 tersebut, Kurator bukan saja bertanggung 

jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena 

kelalaian. 

Perlu diperhatikan pula Pasal 71 ayat (1) UUK, Pengadilan setiap 

waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan 

mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat 

Kurator tambahan atas : 

a. Permohonan Kurator sendiri; 

                                                           
286 Imran Nating, op. cit, Hlm. 117 
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b. Permohonan Kurator lainnya, jika ada; 

c. Usul Hakim Pengawas; atau 

d. Permintaan Debitor Pailit. 

Dalam Pasal 71 ayat (2) Pengadilan harus memberhentikan atau 

mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren 

berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil 

berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah piutang kreditor 

konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili dari ½ 

(satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir 

dalam rapat tersebut. 

Bahwa kurator tidak dapat sewenang-wenang mengambil tindakan 

terhadap boedel pailit juga diperlihatkan adanya Pasal 77 UUK, ayat (1) 

menyebutkan: Setiap Kreditor, Panitia Kreditor, dan Debitor Pailit dapat 

mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk 

mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau 

tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Ayat (2): Hakim 

Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 

3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima. Ayat (3): Kurator harus 

memberikan tanggapan kepada hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah menerima surat keberatan. Ayat (4): Hakim Pengawas harus 
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memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan kurator 

diterima. 

Pasal 78 ayat (1) UUK menentukan, apabila untuk melakukan 

perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari 

hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak 

diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak 

mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUK, perbuatan terhadap 

pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, 

menurut Pasal 78 ayat (2) kurator harus bertanggung jawab sendiri secara 

pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor. 

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 itu, kurator 

dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, 

lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah 

menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama 

tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama 

apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor 

konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya 

diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator. 

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 itu, timbul 

pertanyaan, apakah gugatan oleh pihak yang dirugikan harus diajukan kepada 

pengadilan niaga yang memutuskan pernyataan pailit, ataukah harus diajukan 

kepada pengadilan negeri? Mengenai hal ini UUK tidak mengaturnya. Oleh 
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karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan 

pailit maka gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan negeri. 

Demi kepentingan para kreditor, seyogyianya para kreditor konkuren 

menunjuk kurator yang memiliki back up kemampuan keuangan yang cukup. 

Syarat yang itu memang tidak ditentukan oleh UUK, namun apabila dalam 

praktiknya tidak dilakukan demikian maka akan menjadi sia-sia bagi para 

kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau 

kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 78 tersebut. Putusan pengadilan yang 

menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan 

kemenangan di atas kertas saja bagi para kreditor penggugat apabila kurator 

tidak memiliki kemampuan kewenangan yang cukup, karena eksekusi putusan 

itu tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan.287 

Seyogianya kurator dilindungi dengan asuransi. Artinya, apabila 

kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian 

terhadap harta pailit dan karena perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan 

untuk membayar ganti rugi, maka perusahaan asuransi yang akan membayar 

ganti kerugian yang dimaksud. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga 

biasanya dipakai untuk melindungi anggota direksi atau komisaris suatu 

perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan atau 

kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor dan atas 

                                                           
287 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hlm. 227 
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perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian 

kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.288 

Sehubungan dengan kemungkinan kurator harus bertanggung jawab 

secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UUK, apa yang 

seyogianya menjadi tolak ukur untuk menentukan, kurator telah melakukan 

kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya? 

Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di 

dalam UUK-PKPU. Dengan kata lain, kurator mengemban statutory duties, 

yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban 

kedua berupa fiduciary duties atau fiduciary obligations.289  

Kurator mengemban fiduciary duties atau fiduciary obligations adalah 

karena kurator memiliki fiduciary relationship. Fiduciary duties kurator adalah 

terhadap:290 

a. Pengadilan; dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas. 

b. Debitor Pailit. 

c. Para Kreditor. 

d. Para pemegang saham. 

                                                           
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Andrew R. Keay, Mcpershon The Law of Company Liquidation dikutip dari Sutan 

Remy Sjahdeini, op.cit, hlm. 228 
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Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, 

debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.291 

Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut Keay 

bukan bertanggung jawab kepada para kreditor secara individual tetapi kepada 

para kreditor seluruhnya dalam kesatuan (the body of creditors). Menurut Keay 

selanjutnya, bahwa “the liquidator is a hybrid composite with elements of 

fiduciary trustee, agent, officer of the corporation and (in some instances) 

officer of the court.”292 

Dalam kaitannya dengan perseroan debitor, kurator berkedudukan 

sama dengan direksi perseroan tersebut karena kurator menggantikan 

kedudukan direksi setelah perseroan dinyatakan pailit. Fiduciary obligations 

dari kurator dalam hubungan dengan perseroan debitor adalah harus 

melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam UUK itu 

dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan. Kurator tidak boleh 

memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Kepentingan 

pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya. Kurator harus 

bertindak tidak memihak baik untuk kepentingan debitor maupun kepentingan 

kreditor tertentu. Kurator harus bertindak demi kepentingan debitor dan secara 

bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan kreditor.293 

                                                           
291 Sutan Remi Sjahdeini, loc. cit. 
292 Andrew R. Keay, loc. cit. 
293 Ibid. Hlm. 230 
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Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator bukan saja tidak 

boleh merugikan tetapi juga tidak boleh menguntungkan salah satu atau 

sebagian kreditornya. Keuntungan yang diperoleh oleh sebagian kreditor saja 

akan merugikan para kreditor yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah bukan untuk 

kepentingan kreditor tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan kreditor. Seperti 

yang dikatakan oleh Keay “... the liquidators fiduciary obligations are owed to  

... the body of creditors and not to individual creditors...”.294 

Jadi jelaslah, tanggung jawab pribadi seorang Kurator sangat besar. 

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada 

Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, profesionalitas 

dari seorang kurator sangat dibutuhkan, sebab kurangnya sikap hati-hati dalam 

mengelola harta pailit akan membawa implikasi yuridis bagi Kurator sendiri, di 

samping berdampak kewibawaan pengadilan.295 

5. Kelanjutan Perusahaan Debitor 

Dalam UUPT diatur tentang pembubaran perseroan terbatas, salah 

satunya adalah akibat dari kepailitan. Akan tetapi, dari UUK diketahui bahwa 

pada esensinya bahwa tidak setiap perseroan yang dinyatakan pailit baik karena 

berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan karena telah dinyatakan insolvensi, selalu dibubarkan baik pengertian 

                                                           
294 Ibid.  
295 Bernard Nainggolan, op. cit. hlm. 70 
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berhenti operasionalnya maupun pembubaran badan hukum perseroan terbatas 

tersebut.296 

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau 

tidaknya perseroan setelah putusan pailit, dibacakan bergantung kepada cara 

pandang atau penilaian kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu 

yang akan datang. Kalau perseroan dinilai going concern, Kurator tentu akan 

memilih untuk melanjutkan usaha perseroan demi kepentingan banyak pihak 

terutama para kreditor.297 

Dengan pertimbangan tetap beroperasinya usaha dari perseroan 

terbatas pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh 

diantaranya yaitu: Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-

keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu, ada kemungkinan 

lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh, 

kemungkinan tercapai suatu perdamaian.298 

                                                           
296 Ibid. Hlm. 72 
297 Adji Dedi Mulawarman, Going Concern dalam Akuntansi: Masih perlu 

Dipertahankan? http://ajidedim.wordpress.com/2009/01/29/going-concern-dalam-akuntansi-masih-

perlu-diperta-hankan/, diakses 22 September 2013 Dikutip dari Bernard Nainggolan, Ibid. Going 

Concern merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti going concern 

terdapat dalam Balance Sheet perusahaan yang harus merefleksikan nilai  perusahaan untuk 

menentukan eksistensi dan masa depannya. Lebih detail lagi, going concern adalah suatu keadaan 

bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu ke depan, dan hal ini dipengaruhi 

oleh keadaan financial dan non financial. Kegagalan mempertahankan going concern dapat 

mengancam setiap perusahaan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan 

ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan 

meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginnya tingkat suku bunga. Bahkan, going concern 

dalam akuntansi telah menjadi postulat akuntansi. Sebagai postulat, going concern menyatakan 

bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen dan 

aktivitas, yang sedang berjalan. Going concern mengasumsikan bahwa perusahaan tidak 

diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa mendatang yang dapat diketahui dari sekarang. 
298 Bernard Nainggolan, op. cit. hlm. 72 

http://ajidedim.wordpress.com/2009/01/29/going-concern-dalam-akuntansi-masih-perlu-diperta-hankan/
http://ajidedim.wordpress.com/2009/01/29/going-concern-dalam-akuntansi-masih-perlu-diperta-hankan/
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Di dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, memberi peluang bagi perusahaan yang 

menurut penilaian Kurator, Panitia Kreditor dan atas izin Hakim Pengawas 

masih memiliki Prospek Usaha yang Baik, dapat tetap dilangsungkan. Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi 

kepentingan-kepentingan Kreditor atas utang-utang Debitor saja, tetapi lebih 

daripada itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas UU Kepailitan 

dan PKPU ini, ditujukan untuk melindungi seluruh kepentingan-kepentingan 

para pihak dan bahkan dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi 

nasional atau kepentingan negara.299 

Asas kelangsungan usaha ini, bermaksud untuk melindungi 

kepentingan Debitor Pailit atas kepentingan beberapa Kreditor yang 

menghendaki segera diselesaikan utang-utang debitor kepadanya setelah jatuh 

tempo. Demi hukum sejak Debitor dinyatakan pailit secara otomatis kehilangan 

haknya untuk menguasai dan mengurusi kekayaan yang termasuk dalam harta 

pailit (Pasal 24 UUK) 

Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit bergantung kepada cara 

pandang Kurator serta kreditor atas prospek usaha debitor pailit di masa 

datang300, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan 

                                                           
299 Ada beberapa asas yang dianut dalam UUK, yakni : UUK harus dapat mendorong 

kegairahan investasi dan perekonomian, UUK harus memberikan perlindungan yang seimbang 

bagi kreditor dan debitor; UUK harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait 

dengan perusahaan debitor pailit (lihat pembahasan asas-asas kepailitan dalam Sutan Remy 

Sjahdeini, op.cit., hlm. 41-43 dan Bernard Nainggolan, op. cit, hlm. 137)  
300 Penilaian itu akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan kemauan (niat) kurator  

dalam mengambil keputusan. Selain itu, banyak hal yang menjadi pertimbangan, seperti 
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perseroan terbatas. Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 104 dan Asas 

Kelangsungan Usaha, Kurator bersama-sama Panitia Kreditor dengan 

persetujuan Hakim Pengawas, dapat mengusulkan agar PT yang telah 

dinyatakan insolvensi dapat tetap melangsungkan usaha. Jika dianggap 

Perseroan Terbatas tersebut masih memiliki prospek bisnis yang 

menguntungkan atau masih going concern sebagaimana telah dijelaskan 

diatas.301 

6. Pembatasan Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan 

Harta Debitor Pailit 

Dalam bukunya, Hadi M. Shubhan berpendapat bahwa perlu ada 

penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai 

pertanggungjawaban dari Kurator karena wewenang Kurator yang 

sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta 

menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma 

yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata terlalu fleksibel di samping juga 

dalam praktiknya tidak sedikit Kurator menyalahgunakan kekuasaannya 

sebagai Kurator.302 

Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, 

yaitu selain kepentingan para kreditornya juga kepentingan para stakeholders 

yang lain dari debitor yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitor itu 

                                                                                                                                                               
kepentingan kreditor dan debitor, cash flow, kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan 

kepailitan. 
301 Bernard Nainggolan, op. cit. hlm. 76 
302 Hadi M. Shubhan, op. cit. hlm. 109 
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adalah perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah :303 

6) Kepentingan Perseroan; 

7) Kepentingan Pemegang Saham Minoritas; 

8) Kepentingan Karyawan Perseroan; 

9) Kepentingan Masyarakat; 

10) Kepentingan Persaingan Sehat dalam Melakukan Usaha. 

Kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Undang-

Undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan: 

5) Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor. 

6) Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor. 

7) Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor. 

8) Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, 

baik itu  selaku konsumen maupun selaku pedagang. 

Bagaimana kita melihat kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak 

yang telah disebutkan di atas itu? Negara berkepentingan untuk tidak 

kehilangan sumber pajak yang sebagian besar berasal dari perusahaan-

perusahaan. Oleh karena itu, negara berkepentingan agar perusahaan-

perusahaan hendaknya tetap dapat terjaga eksistensinya. Untuk kepentingan 

negara sendiri, negara/ pemerintah bahkan berkewajiban untuk menciptakan 

iklim bisnis yang kondusif bagi eksistensi dan tumbuhnya perusahaan –

                                                           
303 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hlm. 35-36 
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perusahaan. Oleh karena itu, negara berkepentingan agar suatu perusahaan 

yang berutang tidak dengan mudah begitu saja dapat dinyatakan pailit. 

Bukan hanya negara yang berkepentingan terhadap eksistensi dan 

berkembangnya perusahaan-perusahaan, tetapi juga masyarakat luas. 

Perusahaan-Perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. 

Sudah tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai 

perusahaan tersebut.304 

Perusahaan juga memberikan kesempatan hidup kepada pemasoknya, 

baik para pemasok barang maupun jasa. Banyak di antara pemasok ini adalah 

perusahaan menengah dan kecil yang seyogianya oleh pemerintah dilindungi. 

Perusahaan-perusahaan menengah dan kecil biasanya mempunyai satu atau dua 

pembeli dominan saja, dengan demikian hidup mereka sangat tergantung 

kepada satu atau dua perusahaan saja. Oleh karena itu, kepailitan suatu 

perusahaan lebih lanjut akan dapat mematikan pula perusahaan-perusahaan lain 

yang menjadi pemasoknya.305 

Kepailitan suatu perusahaan juga akan mempengaruhi pemasokan 

(supply) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu 

kepada masyarakat. Imbasnya lebih jauh adalah terhadap para pedagang yang 

terlibat dan tergantung kepada perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang pailit itu. Sekali lagi mereka ini pada umumnya terdiri 

                                                           
304 Ibid. 
305 Ibid. 
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atas para pedagang kecil dan menengah. Sudah tentu para konsumen yang 

membutuhkan barang dan jasa tersebut juga akan terkena akibat dari kepailitan 

suatu perusahaan.306 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas tentang tugas 

kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, terdapat 

beberapa pasal yang berpotensi terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang 

oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Pasal 16 ayat (1) UUK yang 

berbunyi “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau 

pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun 

terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Dalam 

ayat (2) dikatakan “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai 

akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah 

dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima 

pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 UUK tetap sah dan mengikat Debitor.” Pasal tersebut berpotensi 

terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kurator karena memberikan wewenang 

yang begitu luas terhadap kurator. Pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) yang 

dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan kurator”, meliputi 

setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan yang dimaksud 

dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa perbuatan kurator 

tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Dengan adanya Pasal tersebut 

memberikan kewenangan yang luas kepada kurator dan segala hal yang telah 

                                                           
306 Ibid. 
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dilakukan kurator dalam pengurusan maupun pemberesan justru mengikat 

debitor jika terjadi pembatalan pernyataan pailit dan menurut penjelasan pada 

pasal 16 ayat (2) kurator tersebut tidak dapat digugat di pengadilan manapun.  

Menurut Pasal 104 ayat (1) UUK kurator dapat melanjutkan usaha 

debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan tersebut 

diajukan kasasi atau peninjauan kembali dan ayat (2) yang berbunyi apabila 

dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin 

hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). Terhadap usaha debitor yang masih going concern atau prospektus untuk 

dilanjutkan kurator memiliki wewenang untuk menjalankan usaha debitor 

berdasarkan Pasal di atas, yang menjadi perntayaan adalah, apakah kurator 

memiliki kompetensi untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan 

mengamankan harta pailit atau justru meningkatkan harta pailit. Karena tidak 

semua orang dapat berperan menjadi direksi suatu perseroan, apakah dengan 

menjalankan usaha tersebut ada jaminan bahwa kurator dapat meningkatkan 

harta pailit, atau justru dapat mengakibatkan kerugian karena tidak mempunyai 

kompetensi (expertise) untuk menjalankan suatu usaha. Misalnya, suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang Penerbangan, Pertelevisian, Perminyakan, 

dan bidang lainnya yang membutuhkan keahlian khusus untuk 

menjalankannya, maka belum tentu seorang Kurator memiliki kompetensi di 

bidang tersebut. Hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian terhadap 

harta pailit. 
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Pada perusahaan  yang pengurusnya tidak menjalankan tugas 

fidusiarinya (fiduciary duties) sehingga tidak berbuat sebaik-baiknya terhadap 

perusahaan yang dipimpinnya, maka akan dapat menyebabkan atau 

mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak 

sehat.307 Jika dikaitkan dengan kurator yang mengambil alih tugas sebagai 

direksi, maka bukan tidak mungkin kurator berbuat menyebabkan suatu 

perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat karena tidak memiliki expertise 

atau kemampuan dalam menjalankan suatu usaha. 

Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Pekerja yang bekerja pada Debitor 

dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat 

memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan 

atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa 

hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 

45 (empat lima) hari sebelumnya.” Dan ayat (2) “Sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah 

putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.” Ketentuan 

dalam Pasal tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi 

pekerja namun terhadap debitor juga. Dengan ketentuan seperti itu kurator 

dapat saja melakukan PHK terhadap siapa saja yang bekerja pada perusahaan 

yang usahanya dilanjutkan oleh kurator. Jika kurator melakukan PHK terhadap 

pekerja yang memiliki kompetensi dan sangat berpengaruh terhadap suatu 

                                                           
307 Fiduciary Duties adalah tugas yang dibebankan kepada direktur dan komisaris 

perusahaan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang diurus dengan ukuran etis dan 

ekonomis yang tinggi. Lihat Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996, hlm. 179-180. 
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perusahaan, maka hal tersebut justru berpotensi mendatangkan kerugian pada 

perusahaan debitor tersebut. Terlebih lagi jika setelah adanya Pemutusan 

Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Kurator tersebut, pernyataan pailit 

ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung namun PHK tersebut tetap sah dan 

mengikat bagi debitor berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUK, dimana dalam 

penjelasannya yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat debitor” adalah 

bahwa perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.  

Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “Tugas Kurator adalah melakukan 

pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.” (2) Dalam melaksanakan 

tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan atau 

menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu 

organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau 

pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari 

pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Karena tugas 

utama kurator yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka 

berdasarkan pasal 69 ayat (2) kurator tidak diwajibkan untuk memperoleh 

persetujuan dalam melakukan tindakan pengurusan maupun pemberesan 

kepada debitor. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap debitor 

maupun harta pailit. Jika kurator melanjutkan usaha berdasarkan izin dari 

panitia kreditor atau hakim pengawas, namun ternyata kurator tidak memiliki 

kompetensi di bidang tersebut, maka kurator berpotensi menimbulkan kerugian 

terhadap harta pailit. Jika ternyata ada pembatalan pernyataan pailit oleh 

Mahkamah Agung maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi 
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debitor jika akan melanjutkan usahanya kembali. Jika kurator sudah 

“mengotak-atik” manajemen perusahaan, merekrut pekerja, dan kemudian ada 

pembatalan pailit maka debitor akan kesulitan melanjutkan usahanya kembali. 

Sebaiknya jika kurator tetap ingin melanjutkan usaha seorang debitor namun 

kurator tidak memiliki kompetensi di bidang yang dijalankan oleh debitor, 

maka kurator dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada debitor. 

Dalam menjalankan tugasnya, bukan berarti kurator bebas melakukan 

pengurusan maupun pemberesan, kurator tetap memiliki tanggung jawab 

seperti yang tertulis dalam Pasal 72 UUK yang berbunyi ”Kurator 

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam 

melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan 

kerugian terhadap harta pailit” dan Pasal 78 UUK ayat (1) apabila untuk 

melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau 

izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau 

tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak 

mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UUK, perbuatan terhadap 

pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, 

menurut Pasal 78 ayat (2) kurator harus bertanggung jawab sendiri secara 

pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor. 

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 itu, kurator 

dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, 

lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah 

menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama 
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tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama 

apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor 

konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya 

diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.308 

Demi kepentingan para kreditor, seyogyianya para kreditor konkuren 

menunjuk kurator yang memiliki back up kemampuan keuangan yang cukup. 

Syarat yang itu memang tidak ditentukan oleh UUK, namun apabila dalam 

praktiknya tidak dilakukan demikian maka akan menjadi sia-sia bagi para 

kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau 

kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 78 tersebut. Putusan pengadilan yang 

menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan 

kemenangan di atas kertas saja bagi para kreditor penggugat apabila kurator 

tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, karena eksekusi putusan itu 

tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan.309 

Perlu diingatkan sekali lagi bahwa sebagai akibat dari posisi kurator 

yang me-replace kedudukan debitor pailit, Undang-Undang Kepailitan 

menganut prinsip “kekuasaan bebas” (free power).310 Maksudnya kurator bebas 

menjalankan tugas-tugasnya tanpa perlu persetujuan siapa pun (Pasal 184 ayat 

(1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan), 

kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut di 

                                                           
308 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hlm. 227 
309 Ibid. 
310 Munir Fuady.op, cit., hlm. 58 
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atas, maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas dan wewenang 

oleh kurator sebaiknya diberikan batasan yang tegas terhadap tugas yang 

dilakukan kurator dalam melakukan pengurusan atau pemberesan. Hal tersebut 

penting untuk dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya kerugian terhadap 

harta pailit, debitor, maupun kreditor, dikarenakan Undang-Undang Kepailitan 

belum memberikan batasan yang tegas terhadap tugas kurator yang begitu luas. 

 

B. Tepatkah Putusan Judicial Review No. 144/PUU-VII/2009 yang Menolak 

Membatasi Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan 

Harta Pailit. 

 

1. Posisi Kasus 

Pada tahun 2009 dua Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia 

atau TPI menggugat ketentuan Pasal 16 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi. 

Direktur tersebut yaitu Direktur Keuangan Ruby Panjdjaitan dan Direktur 

Program dan Produksi Erwin Richard Handersen. Kuasa hukum pemohon, 

Chudry Sitompul menilai ketentuan tersebut menabrak asas praduga tak 

bersalah sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.311 

Sebelumnya, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan No. 

                                                           
311 Direksi TPI Ajukan Perlawanan Hukum terhadap Kurator terdapat dalam 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b13b6ee7eedb/direksi-tpi-ajukan-perlawanan-hukum-

terhadap-kurator diakses pada tanggal 17 September 2015 pukul 18.45 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b13b6ee7eedb/direksi-tpi-ajukan-perlawanan-hukum-terhadap-kurator
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b13b6ee7eedb/direksi-tpi-ajukan-perlawanan-hukum-terhadap-kurator


145 
 

52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst312 yang diajukan oleh Crown Capital Global 

Limited suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin 

Island. TPI kemudian  mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan 

pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut 

kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 834K-PDTSUS-

2009313 

Walaupun PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut tidak jadi 

pailit, namun kedua direktur TPI tetap mempersoalkan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan kurator langsung 

bekerja setelah putusan pengadilan tingkat pertama, padahal masih ada upaya 

hukum, seperti kasasi yang diajukan oleh para pihak. Kuasa hukum TPI, 

Chudry Sitompul beranggapan bahwa kurator yang mengurus harta pailit TPI 

sudah ‘mengotak-atik’ manajemen TPI dengan alasan menjaga harta pailit, 

walaupun setelah itu TPI tidak jadi dinyatakan Pailit. 

Kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan demikian luas, walaupun dalam menjalankan wewenangnya ada 

hakim pengawas, namun pada pelaksanaannya dengan berlindung pada 

kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-Undang kerap 

kali terjadi kesewenang-wenangan dari tindakan Kurator (abuse of power) 

sehingga dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap badan 

hukum privat (Debitor Pailit) secara langsung dan juga hak-hak dari pihak 

                                                           
312 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst 
313 Putusan Mahkamah Agung No. 834K-PDTSUS-2009 
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lainnya seperti kepentingan kelangsungan bekerja dan hak hidup karyawan, 

stakeholder atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap 

badan hukum perdata (Debitor Pailit). Jiwa dari Undang-Undang 

Kepailitan tentunya adalah untuk melindungi harta Debitor, agar aset dan 

kelangsungan hidup badan hukum privat dapat dijaga yang pada akhirnya 

utang dapat terbayar. Apabila tindakan Kurator demikian tidak terkendali 

dan dapat mengancam kelangsungan operasi usaha dengan berlindung 

pada Undang-Undang, maka disini terjadi pemutusan rantai mutualisme.314 

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak dasar 

badan hukum perdata (Debitor Pailit) dan juga hak-hak dari seluruh pihak 

yang menanggung akibat karena adanya keputusan pailit yang belum 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas tindakan-tindakan 

Kurator yang berlindung pada kewenangan yang diberikan Undang-

Undang, oleh karena itu perlu dilakukan uji materiil terhadap Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang khususnya yang menyangkut kewenangan 

kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 69 

ayat (2) huruf a dan huruf b sehingga terdapat pengaturan yang tegas 

terhadap kewenangan kurator. 

Dalam hal ini pemohon Judicial Review adalah PT Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia (TPI) diwakili oleh Ruby Pandjaitan dan Erwin Richard 

Andersen masing-masing bertindak selaku para Direktur Perseroan yang 

                                                           
314 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 5 
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tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar 

PT Cipta Televisi Indonesia, Nomor 6 Tanggal 10 Juni 2009, Pasal 14 ayat (5) 

huruf b dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Televisi Pendidikan 

Indonesia, Nomor 7 Tanggal 10 Juni 2009 keduanya dibuat oleh Wahyu 

Nurani, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, sehingga berdasarkan perubahan 

anggaran dasar perseroan tersebut di atas adalah sah bertindak untuk dan atas 

nama dan kewenangannya mewakili perseroan (Pemohon) yang dalam hal ini 

menganggap hak konstitusionalnya sebagai Debitor Pailit dalam Putusan 

Perkara Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 

dirugikan dengan adanya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan telah dilanggar Kurator. Kata atau susunan kalimat 

dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :315  

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau 

pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan 

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau 

Peninjauan Kembali”.  

Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :316 

 “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat 

adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah 

dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima 

pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor”.  

Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :317  

“Dalam melakukan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh 

persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam 

                                                           
315 Pasal 16 ayat (1) UUK. 
316 Pasal 16 ayat (2) UUK. 
317 Pasal 69 ayat (2) UUK. 
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keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian 

dipersyaratkan”  

Dengan adanya rumusan pasal yang memberikan kewenangan 

kepada Kurator yang sangat luas seperti yang telah dijelaskan di atas, 

berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon selaku 

Debitor Pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar 

Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait antara lain hak kelangsungan 

hidup seluruh karyawan, mitra kerja Pemohon, dan pihak lainnya yang 

jumlahnya ribuan jiwa atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih 

belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam 

Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 

2009.318  

Apabila permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon 

kelak dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka untuk 

menjamin keadilan dan keseimbangan perlu adanya pembatasan tindakan 

Kurator, terhadap kerugian dan pelanggaran hak dasar yang telah terlanjur 

terjadi karena kesewenang-wenangan Kurator sangat sulit untuk 

memulihkannya dalam keadaan semula. Demikian pula untuk menjunjung 

tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocense) bagi Debitor 

karena proses hukum yang masih berlangsung di tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung.319 

                                                           
318 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009. hlm. 9 
319 Ibid. hlm. 10 
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Pemohon beranggapan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945320, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum” dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945321 yang berbunyi “Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil 

alih secara sewenang-wenang  oleh siapapun”322 

Debitor Pailit sangat dirugikan dengan kewenangan Kurator yang 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a 

dan huruf b Undang-Undang Kepailitan, karena tidak ada batasan 

kewenangan dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan 

harta pailit, apalagi tanpa diperlukan persetujuan atau pemberitahuan 

kepada Debitor Pailit. Bahwa Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan 

kewenangan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (2) huruf a dan 

huruf b Undang- Undang Kepailitan, di mana Kurator bebas menentukan 

kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, 

melelang, menjaminkan harta pailit dan menentukan harga atas harta 

Debitor Pailit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 

                                                           
320 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
321 Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
322 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 10 
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“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”323 

Perseroan terbatas (badan hukum) merupakan subjek hukum 

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Hukum Perdata, di mana 

yang dimaksud dengan subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada 

dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Termasuk 

dalam pengertian subyek hukum ialah manusia (naturlijke persoon) dan 

badan hukum (rechts persoon) misalnya perseroan terbatas atau body 

corporate. Melihat kondisi di atas jelas bahwa perseroan terbatas 

mempunyai hak dan kewajiban sama dengan orang perorangan, sehingga 

kedua subyek hukum ini dapat dianalogikan persamaan haknya seperti 

yang dimaksud dalam hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.324 

Pemohon juga beranggapan bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan 

Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Kepailitan perlu 

direkonstruksi karena Debitor Pailit dalam pasal tersebut dianggap tidak 

cakap dalam melakukan perbuatan hukum tetapi dalam keadaan apapun 

demi hukum tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan, hak-hak 

konstitusional Debitor Pailit.325 

                                                           
323 Ibid. hlm. 11-12 
324 Ibid. 
325 Ibid. 
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Dalam kasus tersebut pihak pemohon memberikan uraian 

mengenai tindakan kurator yang dianggap menyalahgunakan dan bertindak 

sewenang-wenang dalam Perkara Pailit Nomor 

52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 diantaranya 

Kurator telah mempekerjakan mantan karyawan Debitor Pailit PT Cipta 

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang bekerja selama periode pengurus 

lama (tahun 1991 sampai dengan tahun 1994) sehingga menimbulkan 

pertentangan kepentingan (conflict of Interest) juga objektivitas Kurator 

sangat diragukan. Kurator telah melakukan kegiatan yang merugikan 

Debitor Pailit antara lain ikut dalam pengaturan operasional PT. Cipta 

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang meliputi mengatur jalannya 

siaran, mengatur ketenagakerjaan, mengatur supplier, melakukan 

penggantian specimen tandatangan dan ancaman pemblokiran rekening 

tanpa ada koordinasi dengan manajemen perseroan untuk menjamin 

kelangsungan hak hidup pemohon. Demikian pula, bahwa Kurator tidak 

mempunyai kecakapan khusus (expertise) dalam menjalankan operasional 

penyiaran yang sangat rumit (complicated) sehingga dapat mengakibatkan 

kerugian masyarakat luas untuk mendapatkan informasi atas penayangan 

siaran TPI dalam hal ini terganggunya  kepentingan publik.326  

Kurator seharusnya mengamankan aset Debitor Pailit, namun 

faktanya Kurator justru mengambil alih aset Debitor Pailit dan dalam 

tindakan-tindakannya menunjukkan kecenderungan melumpuhkan usaha/ 

                                                           
326 Ibid. hlm. 13 
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kinerja Debitor Pailit. Seperti merekrut dan mempekerjakan Saudara 

Chandra Permana yang notabene adalah bekas Karyawan TPI (1991 sampai 

dengan 1994), juga konsultan keuangan yang berhubungan dengan TPI 

tahun 1997. Hal ini dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak 

memiliki izin sebagai Akuntan Publik maupun sebagai Pengacara 

Litigasi.327 

Bahwa dengan kewenangan Kurator yang begitu luas dalam 

ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sepanjang frasa 

”meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan 

Kembali,” berpotensi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan 

pelanggaran, kesewenangan (abuse of power) yang berakibat merugikan, 

melanggar hak-hak dasar Pemohon dan seluruh karyawan serta 

mengakibatkan keresahan bagi karyawan Debitor Pailit yang jumlahnya 

mencapai kurang lebih 1.083 karyawan dan 6.000 mitra kerja, hal mana 

dapat mengancam kelangsungan hajat hidup sekian ribu orang yang juga 

harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara 

karena kalau hal ini dibiarkan dapat berakibat timbulnya gejolak sosial yang 

tidak diharapkan.328 

Demikian pula Kurator telah memperoleh imunitas yang sangat 

kuat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di mana Kurator 

tidak dapat digugat di pengadilan manapun atas segala perbuatannya yang 

                                                           
327 Ibid. 
328 Ibid. hlm. 13-14 
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meliputi pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal mana dapat 

mengancam kelangsungan nilai boedel pailit. Pasal 16 ayat (2) tersebut 

pada intinya berbunyi tindakan kurator jika pernyataan pailit dibatalkan 

tetap sah dan mengikat debitor.329 

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b diisyaratkan 

bahwa Kurator dapat bebas berbuat apapun terhadap harta pailit tanpa 

persetujuan atau pemberitahuan dari debitor pailit, hal mana Kurator juga 

boleh melakukan pinjaman dari pihak ke tiga dengan jaminan harta pailit 

dalam rangka meningkatkan harta pailit, hal tersebut sangat beresiko dan 

justru dapat menurunkan nilai harta pailit itu sendiri karena akan 

menimbulkan penyusutan atas harta pailit dan kewajiban pembayaran 

bunga dan atau denda.330 

Tugas Kurator yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang 

Kepailitan yakni mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, 

dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, namun dalam 

kasus TPI ini, Kurator justru telah melakukan ancaman pemblokiran 

rekening dan bahkan meminta penggantian specimen tandatangan untuk 

setiap pengeluaran keuuangan yang mengakibatkan terganggunya proses 

manajemen dan operasional Debitor Pailit. Dalam melakukan permohonan 

pemblokiran rekening perseroan tanpa melakukan koordinasi dengan 

manajemen perseroan juga memindahkan/ mutasi karyawan termasuk juga 

                                                           
329 Ibid. hlm. 14 
330 Ibid. 
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memasukkan wakil kurator yang tidak memiliki kecakapan (expertise) 

yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) 

dan hilangnya netralitas dan objektivitas kurator.331 

Akibat dari tindakan kurator yang berlebihan dengan mencampuri 

operasional manajemen TPI telah mengakibatkan penurunan yang 

signifikan terhadap pendapatan perusahaan antara lain pendapatan iklan 

bulan Oktober 2009 dibanding bulan September 2009 mengalami 

penurunan sebesar Rp 17.597.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus 

sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau turun 33% (tiga puluh tiga persen) 

dan pendapatan iklan bulan November 2009 mengalami penurunan sebesar 

Rp 13.598.000.000 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan 

juta rupiah) atau turun 26% (dua puluh enam persen). Operasional untuk 

going concern perusahaan juga secara signifikan terganggu dengan 

berhentinya beberapa pekerjaan yang menyangkut kelangsungan 

operasional siaran.332 

Pada intinya Direktur TPI tersebut memohon untuk menyatakan 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa 

“meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan 

kembali” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) huruf 

                                                           
331 Ibid. hlm. 14-15 
332 Ibid. hlm. 16-17 



155 
 

a dan huruf b secara mutatis mutandis ditunda keberlakuannya sampai ada 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setidak-tidaknya 

sampai ada putusan akhir Mahkamah dalam perkara tersebut. 

Dalam Uji Materi tersebut, pemerintah juga memberikan pendapat 

terkait Judicial Review yang diajukan pemohon. Pendapat pemerintah yaitu 

pada dasarnya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitor 

apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih 

piutangnya dari debitor, 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, 

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 kreditor.333 

Sejak tanggal diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, 

maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus seluruh aset 

harta kekayaannya, disisi lain tuntutan hukum yang diajukan oleh kreditor 

terhadap debitor guna memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta debitor 

                                                           
333 Pemerintah Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-

VII/2009 hlm. 27 
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juga gugur [vide Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang], walaupun terhadap harta kekayaan debitor sejak 

didaftarkan pailit oleh kreditor dapat dilakukan penyitaan (vide Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang).334 

Dalam keadaan seperti tersebut di atas, maka diperlukan 

sarana/lembaga untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor, Undang-

Undang aquo menyediakan sarana dimaksud yaitu Kurator, yang bertugas 

untuk melakukan pengurusan/ pemberesan seluruh harta kekayaan debitor, 

tindakan demikian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum debitor 

maupun kreditor, dengan demikian ketentuan yang dimohonkan untuk diuji 

oleh Pemohon, menurut Pemerintah justru berfungsi sebagai penyeimbang 

kepentingan berbagai pihak, yaitu dengan tujuan agar tidak menimbulkan 

kerugian terhadap debitor dan tidak memberikan perlakuan yang tidak 

semestinya  kepada para  kreditor.335 

Pengurusan atau pemberesan harta kekayaan debitor oleh Kurator 

sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak-hak kreditor 

atas harta kekayaan debitor, menurut Pemerintah jika pengurusan/ 

pemberesan harta pailit tersebut dilakukan setelah putusan pailit tersebut 
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telah mempunyai kekuataan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) 

maka kepentingan kreditor untuk memperoleh hak-haknya tidak akan 

terlindungi, karena selama proses upaya hukum (kasasi maupun peninjauan 

kembali) yang dimohonkan oleh debitor pailit, dapat saja terjadi tindakan-

tindakan curang yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Misalnya debitor 

mengalihkan tagihannya kepada afiliasinya, melakukan pembayaran hutang 

kepada kreditor yang merupakan afiliasinya atau mengalihkan harta 

kekayaannya kepada pihak afiliasinya dengan harga yang relatif lebih murah, 

dan lain sebagainya.336 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat 

bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan telah 

timbul kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata 

tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Walaupun anggapan 

Pemohon tersebut benar adanya, maka kerugian yang didalilkan oleh Pemohon 

semata-mata berkaitan dengan implementasi norma dalam tatanan praktik, yaitu 

dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit yang dilakukan 

oleh Kurator yaitu dalam rangka melaksanakan pengurusan atau pemberesan 

harta debitor pailit guna memenuhi hak-hak para kreditor, karena itu menurut 

Pemerintah ketentuan tersebut justru bertujuan untuk memberikan  

keseimbangan  dan keadilan,  baik terhadap  debitor  maupun kreditor (stability 

of interest), juga ketentuan tersebut telah mewujudkan adanya kepastian 

hukum terhadap pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, sehingga menurut 
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Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon tidak 

bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.337 

Pada tanggal 15 Maret 2010 DPR RI juga memberikan keterengan 

tertulis terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) terhadap dalil-dalil 

para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut. Terhadap 

dalil pemohon yang menyatakan kurator berpotensi menyalahgunakan 

kewenangannya, karena memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b UU 

Kepailitan, sehingga mengakibatkan kerugian kontitusional Pemohon, DPR 

berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, 

melainkan penerapan norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan.338 

Dalam penerapan norma UU Kepailitan, masing-masing pihak baik 

kreditor, debitor, maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan 

penyalahgunaan kewenangannya (tidak beritikad baik). Oleh karena itu untuk 

meniadakan atau paling tidak meminimalkan penyalahgunaan kewenangan 

khususnya yang dilakukan Kurator yang bertitikad tidak baik, UU Kepailitan 

mengatur hal-hal seperti Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan 

pemberesan harta pailit oleh Kurator (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU 

Kepailitan), Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya 

dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang 

                                                           
337 Ibid. hlm. 29 
338 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 34 
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menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, Kurator harus menyampaikan 

laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan 

pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan [vide Pasal 74 ayat (1)], Laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat 

dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. [vide Pasal 74 ayat (2)].339 

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan kurator dalam 

melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan 

huruf b UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945, DPR 

berpandangan bahwa esensi/ prinsip dasar dari Kepailitan adalah sita umum atas 

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh Kurator di bawah pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan. Oleh karena itu pengambilalihan kepemilikan harta debitor pailit 

(Pemohon) melalui sita umum bukan suatu pengambilalihan hak kepemilikan 

secara sewenang-wenang melainkan berdasarkan putusan pernyataan pailit 

oleh pengadilan niaga dan pengurusan serta pemberesannya pun dilakukan 

dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepalitan, 

sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) 

UUD 1945.340 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DPR RI berpandangan 

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena 

tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam 
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Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 

dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007.341 

Terkait dengan Uji Materiil Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta 

Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b DPR berpandangan bahwa prinsip 

atau substansi yuridis dari putusan pernyataan pailit adalah mengubah status 

hukum seseorang (debitor) menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan 

pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit 

adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor 

dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. 

Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor 

sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan 

pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat 

digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan 

merata serta berimbang.342 

Untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan kreditor dan debitor, maka Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan 

secara tegas mengatur bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas 

pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak putusan pernyataan 

Pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan 

kembali. Menurut DPR hal tersebut sangat logis dan berdasar, mengingat 
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secara yuridis sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor pailit 

status hukumnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, 

menguasai, dan mengurus boedel pailit. Oleh karena itu berdasarkan 

Undang-Undang kewenangannya dialihkan/ dilakukan kepada Kurator di 

bawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut juga upaya untuk 

mencegah tindakan debitor pailit yang beritikad tidak baik untuk 

mengalihkan atau memindahtangankan boedel pailit atau melakukan 

perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai boedel pailit, misalnya 

adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta 

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya 

terhadap para Kreditor.343 

Kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU kepailitan diimbangi dengan tanggung 

jawab yang juga dibebankan kepada Kurator sebagaimana diatur dalam 

Pasal 72 UU kepailitan yang menyebutkan ”Kurator bertanggung jawab 

terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas 

pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap 

harta pailit”344 

Kewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan 

implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam 

                                                           
343 Ibid. 
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UU Kepailitan. Dalam wujud asas keseimbangan bahwa terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata mengenai 

kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan 

masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor 

lainnya.345 

Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator juga 

diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya. Pengurusan dan 

pemberesan harta pailit merupakan tugas berat bagi kurator. Di samping itu 

pula bentuk tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan 

harta pailit antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan, dimana dalam 

Pasal tersebut mengharuskan Kurator menyampaikan laporan kepada 

Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya 

setiap 3 (tiga) bulan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan 

dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.346 

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan 

ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan 

                                                           
345 Ibid. 
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bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap 

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”, DPR 

berpandangan bahwa yang dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 

adalah pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, sedangkan 

prinsip dasar/ substansi yuridis dari lembaga kepailitan adalah 

pengambilalihan kepemilikan harta debitor pailit melalui sita umum yang 

pengurusan dan/ atau pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah 

pengawasan hakim pengawas, hal tersebut bukanlah suatu pengambilalihan 

hak kepemilikan secara sewenang-wenang melainkan berdasarkan suatu 

proses hukum melalui prosedur putusan pernyataan pailit oleh pengadilan 

niaga dan pengurusannya pun dilakukan dibawah pegawasan hakim 

pengawas berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan demikian justru 

sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.347 

Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia selaku pihak terkait juga 

menyampaikan pendapatnya secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2010 dan 

keterangan lisan pada tanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya menjelaskan 

pelaksanaan putusan pernyataan pailit berwujud suatu pengurusan dan/ atau 

pemberesan atas harta pailit oleh Kurator, yang salah satu kewenangan Kurator 

dalam pemberesan harta pailit adalah tindakan terhadap kelanjutan hubungan 

kerja/ hubungan hukum kreditor preferens buruh dengan debitor pailit. 

Kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan 

                                                           
347 Ibid. hlm. 38-39 
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dan PKPU, dapat berakibat pada putusnya hubungan kerja yang tidak dapat 

diajukan keberatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, karena Pasal 29 

dan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah menggugurkan seluruh 

tuntutan hukum di Pengadilan, bahkan sejak putusan pernyataan pailit 

diucapkan, tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan.348 

Kewenangan Kurator yang demikian luas dalam pengurusan harta 

pailit setelah putusan pernyataan pailit, juga dapat menimbulkan tindakan 

pemutusan hubungan kerja terhadap buruh Debitor dan akan menyebabkan 

kekhawatiran buruh yang bekerja pada Debitor Pailit serta hanya akan berakibat 

membuat rasa nyaman dalam bekerja menjadi hilang, sehingga keterpurukan 

perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dapat semakin terpuruk dan tidak 

mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan urusan piutangnya. Pada 

hakikatnya, setiap perusahaan akan mempertahankan dirinya untuk tidak pailit 

atau bangkrut, karena hal ini selain dapat menyebabkan berhentinya usaha dan 

pelunasan segala utang piutangnya, juga dapat menyebabkan putusnya 

hubungan kerja buruh yang bekerja, sehinga dapat mengakibatkan pertambahan 

pengangguran.349 

Dengan demikian, upaya Debitor Pailit untuk mempertahankan 

usahanya dengan mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa adalah suatu 

upaya yang patut untuk dipertimbangkan. Serta, penyelesaian perkara 

kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU tidaklah memakan waktu yang 

                                                           
348 Federasi Serikat Ikatan Buruh Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

144/PUU-VII/2009 hlm. 44 
349 Ibid. hlm. 45 
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terlalu lama, namun demikian bagi Debitor Pailit dengan adanya tenggang 

waktu bagi dirinya untuk tetap bertahan, maka Debitor Pailit dapat bekerja 

bersama-sama dengan buruh, untuk mencari jalan keluar guna melunasi utang 

piutang Debitor Pailit. Dalam kasus kepaillitan yang sedang dialami Pemohon, 

betapa pemohon sangat kesullitan dalam mencari klien/ order untuk tetap dapat 

bertahan dan mempertahankan buruhnya yang lebih dari 1000 orang, karena 

tanggung jawab perusahaan telah dialihkan kepada Kurator oleh Pengadilan 

Niaga berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.350 

 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi 

Setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon beserta 

alat bukti surat/ tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan 

Pemerintah dan keterangan DPR serta kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan 

Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat 

sebagai berikut. 

Dalam permohonan provisinya tentang keberlakuan Pasal 16 ayat 

(1) dan ayat (2) UU Kepailitan, Pemohon mendalilkan bahwa pasal tersebut 

dapat menimbulkan potensi yang menjadikan pemohon menjadi suatu 

perusahaan yang betul-betul pailit sehingga tidak dapat lagi menjalankan 

usahanya. Berdasarkan dalilnya tersebut, pemohon kemudian memohon 

putusan provisi kepada Mahkamah untuk memerintahkan penghentian 

                                                           
350 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 51 
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sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan 

kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.JKT.PST 

tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah 

dalam perkara tersebut. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih 

dahulu mempertimbangkan sebagai berikut.351 

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kewenangan 

penghentian sementara kewenangan kurator dalam menjalankan 

kewenangannya pada perkara pailit bukan merupakan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat 

(1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan352 “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk:353 

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

c) Memutus pembubaran partai politik; dan 

d) Memutus perselisihan tentang hasil perselisihan pemilihan umum.” 

                                                           
351 Ibid. hlm. 51 
352 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi  
353 loc.cit. 
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Sejalan dengan itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan juga kewenangan 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas. Selain itu, permohonan 

provisi yang diajukan pemohon tidak terkait langsung dengan pokok 

permohonan tersebut. Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial 

Review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak 

mengadili kasus konkret seperti penghentian sementara kewenangan 

kurator dalam perkara pailit yang menimpa pemohon sehingga oleh karena 

permohonan provisi Pemohon sudah masuk kasus konkret maka 

Mahkamah tidak dapat mengabulkannya. Kedua, sejalan dengan alasan 

yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi 

Pemohon terkait penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator 

dalam perkara pailit karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus 

Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) bersifat erga omnes. Artinya, 

putusan Mahkamah berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di 

seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus 

konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan, 

karena jika hal tersebut dilakukan berarti bertentangan dengan sifat erga 

omnes  tersebut. Ketiga, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai 

dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apapun amar putusan 
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Mahkamah dalam perkara tidak berlaku surut terhadap perkara konkret 

yang sudah berlangsung.354 

Pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya 

menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sepanjang frasa 

“meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” 

yang menurut pemohon harus dimaknai “sejak putusan pailit dimaksud 

mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pemohon beralasan bahwa pemaknaan 

tersebut berkaitan dengan kewenangan kurator pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 

69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan sehingga secara mutatis mutandis 

harus ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan kewenangan kurator 

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.355 

Dengan adanya frasa “meskipun terhadap putusan tersebut diajukan 

kasasi atau peninjauan kembali” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Kepailitan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator 

yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-

hak dasar dari debitor. Hal ini mengakibatkan kedudukan debitor paiit menjadi 

lemah di mana kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit 

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya proporsionalitas 

atau keseimbangan hak antara kurator dan debitor serta tidak sejalan dengan 

asas praduga tak bersalah. Selain itu, frasa dalam Pasal tersebut berpotensi atau 

dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh kurator, 

                                                           
354 Ibid. hlm. 52 
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karena kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam 

hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan harta pailit, termasuk 

menentukan harganya sehingga hal ini berakibat merugikan dan melanggar hak-

hak dasar Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menganggap frasa 

“meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” 

dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 

dan Pasal 28H UUD 1945.356 

Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah 

yang menyatakan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata 

berkaitan dengan implementasi norma, yaitu dalam proses penegakan hukum 

dan pelaksanaan putusan pailit guna memenuhi hak kreditor sehingga menurut 

Pemerintah ketentuan tersebut justru bertujuan untuk memberikan 

keseimbangan dan keadilan baik terhadap debitor maupun kreditor (stabilitu of 

interest). Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah 

mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan/atau 

pemberesan harta pailit.357 

Mahkahamah juga telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menerangkan kerugian 

konstitusional Pemohon karena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator 

yang memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut 

bukanlah persolan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan 
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norma dalam pelaksamaan UU Kepailitan. Oleh karena itu, untuk 

meniadakan atau meminimalkan penyalahgunaan kewenangan yang 

dilakukan oleh kurator yang tidak beritikad baik, menurut DPR dalam UU 

Kepailitan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan kurator. 

Bahwa esensi/ prinsip dasar dari kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.358 

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

pembentukan UU Kepailitan dilatarbelakangi untuk menghindari beberapa 

faktor. Pertama, perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada 

beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, kreditor 

pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual 

barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para 

kreditor lainnya. Ketiga, kecurangan-kecurangan yang dilakuakan oleh salah 

seorang kreditor atau debitor sendiri.  

Pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/ atau 

pemberesan terhadap harta pailit sejak adanya putusan pailit Pengadilan Niaga 

sebagai konsekuensi dari sifat serta merta (uitvoorbaar bij voorraad) putusan 

pernyataan pailit [vide Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang a quo]. Namun 

demikian tidak berarti kurator secara sewenang-wenang dapat 
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melaksanakan kewenangannya karena harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:359 

a) Apakah kurator berwenang melakukannya? 

b) Apakah saat pengurusan dan/ atau pemberesan tersebut merupakan 

waktu yang tepat terutama dari segi ekonomi dan bisnis untuk 

melakukannya?; 

c) Apakah dalam rangka pengurusan dan/ atau pemberesan kurator terlebih 

dahulu memerlukan persetujuan/ izin/ keikutisertaan dari pihak-pihak 

tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, 

debitor, dan sebagainya? 

d) Apakah pengurusan dan/ atau pemberesan tersebut kurator memerlukan 

prosedur tertentu, seperti melalui sidang yang dihadiri/ dipimpin oleh 

hakim pengawas?; 

e) Bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial bagi 

kurator dalam menjalankan kewenangannya? 

 Kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari 

pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap harta pailit. Bahkan tidak hanya debitor, namun kreditor juga 

dapat menggugat secara perdata terhadap kurator (vide Pasal 72 UU 

Kepailitan). Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim pengawas 
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jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator [vide Pasal 77 ayat 

(1) UU Kepailitan], bahkan keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas 

dapat naik banding ke pengadilan niaga [vide Pasal 68 ayat (1) UU 

Kepailitan].360 

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasal tersebut 

melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum 

yang adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang 

berpendapat bahwa Pasal a quo lebih menekankan perlindungan kepada 

kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah 

berpendapat, Pasal a quo justru bertujuan untuk memberikan 

keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengurusan dan/ atau 

pemberesan harta pailit baik terhadap debitor maupun kreditor. Keberadaan 

Pasal a quo  tidak menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum 

kasasi atau PK, sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk 

mendapatkan pemenuhan piutangnya.361 

Dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka status 

hukum debitor tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti menguasai 

dan mengurusi harta sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan 

Niaga secara serta merta hak menguasai dan mengurusi hartanya dialihkan 

dan/ atau dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. 

Dengan keberadaan Pasal a quo dengan demikian diharapkan dapat 
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mencegah tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau 

memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang 

dapat mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan 

untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan 

berimbang kepada kreditor.362 

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal a quo 

berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Kurator dengan 

mengambil alih secara sewenang-wenang hak milik Pemohon sehingga 

bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dan diperkuat oleh pendapat 

ahli (Darminto Hartono) yang menerangkan bahwa Pasal a quo 

memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga 

tujuan dari UU Kepailitan dapat disalahgunakan dan tidak akan tercapai. 

Menurut Mahkamah kerugian yang dialami Pemohon dalam hal ini TPI 

tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan 

permasalahan penerapan norma. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan 

wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh Kurator telah tersedia 

upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat 

mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Kurator, baik 

melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban 

secara perdata kepada pengadilan. Dalam hal kepailitan, baik pihak debitor, 

kreditor maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan 

penyalahgunaan kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk. Oleh 
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karena itu, untuk menghindarkan atau meminimalkan hal tersebut tersedia 

upaya-upaya hukum dalam UU Kepailitan yang dapat dilakukan oleh pihak 

yang dirugikan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil-dalil 

Pemohon dalam pokok permohonan merupakan pelaksanaan Undang-

Undang dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang 

dimohonkan pengujian, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan 

hukum.363 

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Pemohon 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo. Permohonan provisi Permohon tidak tepat dan tidak 

beralasan hukum. Dalil-dalil pemohon dalam pokok permohonan tidak 

terbukti. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4316) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 
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Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan provisi pemohon dan 

menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya. 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 

hari Selasa tanggal satu bulan Februari dua ribu sebelas oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, 

Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan 

Zoelva dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari 

selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret Tahun dua ribu sebelas oleh 

delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai ketua 

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad 

Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil 

Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota dengan 

didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh 

Pemohon/ Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan 

Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan Pihak Terkait/ 

Kuasanya. 

 

3. Analisis 

Terhadap putusan tersebut pemerintah memberikan pendapat yaitu 

pengurusan atau pemberesan harta kekayaan debitor oleh Kurator sejak 

diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, dimaksudkan untuk 
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memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak-hak kreditor atas 

harta kekayaan debitor, menurut Pemerintah jika pengurusan/pemberesan 

harta pailit tersebut dilakukan setelah putusan pailit tersebut telah 

mempunyai kekuataan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) maka 

kepentingan kreditor untuk memperoleh hak-haknya tidak akan terlindungi, 

karena selama proses upaya hukum (kasasi maupun peninjauan kembali) yang 

dimohonkan oleh debitor pailit, dapat saja terjadi tindakan-tindakan curang 

yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Misalnya debitor mengalihkan 

tagihannya kepada afiliasinya, melakukan pembayaran hutang kepada kreditor 

yang merupakan afiliasinya atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak 

afiliasinya dengan harga yang relatif lebih murah, dan lain sebagainya. 

Menurut penulis pasal yang diajukan Judicial Review tersebut lebih 

condong memberikan hak kepada kreditor sehingga tidak terjadi keseimbangan 

antara debitor dan kreditor, menurut pemerintah debitor dapat saja melakukan 

kecurangan yaitu dengan mengalihkan aset kepada pihak lain. Menurut penulis 

sendiri dengan adanya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tersebut kurator juga 

berpotensi menyalahgunakan wewenang yang diberikannya, karena wewenang 

untuk mengurus dan membereskan harta pailit pada pasal tersebut terlalu  luas. 

Menurut DPR RI untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum 

terhadap kepentingan kreditor dan debitor, maka Pasal 16 ayat (1) UU 

Kepailitan secara tegas mengatur bahwa Kurator berwenang melaksanakan 

tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak putusan 
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pernyataan Pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi dan 

peninjauan kembali. Menurut DPR hal tersebut sangat logis dan berdasar, 

mengingat secara yuridis sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, 

debitor pailit status hukumnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum, menguasai, dan mengurus boedel pailit. Oleh karena itu 

berdasarkan Undang-Undang kewenangannya dialihkan/ dilakukan kepada 

Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut juga 

sebagai upaya untuk mencegah tindakan debitor pailit yang beritikad tidak 

baik untuk mengalihkan atau memindahtangankan boedel pailit atau 

melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai boedel pailit, 

misalnya adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua 

harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya 

terhadap para Kreditor. 

Penulis kurang setuju dengan pendapat DPR RI tersebut. Menurut 

penulis memang Undang-Undang Kepailitan Indonesia memberikan 

wewenang kepada kurator untuk melakukan pengurusan maupun 

pemberesan harta pailit sejak adanya pernyataan pailit oleh pendilan niaga, 

namun terhadap tugas dan wewenang tersebut, tugas kurator lebih condong 

memberikan hak-hak kepada kreditor, padahal masih ada kemungkinan 

pernyataan pailit tersebut dibatalkan melalui upaya hukum kasasi dan 

peninjauan kembali. Selain itu, DPR hanya memberikan contoh jika debitor 

pailit yang berbuat curang, di lain sisi kurator pun dapat melakukan 

penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. 
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Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa poin 

yang menolak untuk membatasi kewenangan kurator dalam mengurus harta 

debitor pailit, diantaranya dalam provisi hingga pokok permohonan. Dalam 

provisi yang diajukan oleh Pemohon yaitu dua direktur TPI yang diwakili 

oleh kuasa hukumnya Chudry Sitompul, Mahkamah berpendapat bahwa 

putusan Mahkamah hanya menguji Norma abstrak, dan tidak mengadili 

kasus konkret. Kedua, sejalan dengan alasan yang pertama maka 

Mahkamah harus menolak permohonan provisi tersebut karena terkait 

penghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam perkara 

pailit karena putusan Mahkamah bersifat erga omnes, yaitu putusan 

tersebut berlaku umum dan mengikat terhadap semua kasus di seluruh 

Indonesia. Ketiga, putusan Mahkamah bersifat tidak berlaku surut terhadap 

perkara konkret yang sudah berlangsung. 

Berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 

tersebut, menurut penulis keputusan dalam provisi tersebut sudah tepat, 

dikarenakan apa yang dimohonkan dalam provisi oleh pemohon sudah 

masuk ke kasus konkret sehingga jika dikabulkan maka akan berimplikasi 

terhadap semua kasus di seluruh Indonesia, dan Mahkamah pun hanya 

berwenang untuk menguji norma, bukan terhadap kasus konkret. Putusan 

Mahkamah yang bersifat erga omnes tersebut tentunya akan mempengaruhi 

kasus kepailitan yang lain jika hal permohonan tersebut dikabulkan. Di lain 

sisi, Putusan Mahkamah juga tidak berlaku surut, jadi keputusan untuk 

menolak permohonan dalam provisi sudah tepat. 
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Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa 

kewenangan yang melekat pada kurator tidak bebas dari 

pertanggungjawaban hukum perdata jika akibat kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap harta pailit. Selain itu terdapat upaya perlawanan kepada hakim 

pengawas jika keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan kurator (Pasal 

77 ayat (1) UUK). Menurut Darminto Hartono, seorang ahli yang 

dihadirkan dalam sidang Judicial Review tersebut, kepailitan tidak serta 

merta menyebabkan kematian perdata pihak yang dipailitkan. Untuk mengurus 

harta pailit memang secara perdata, direksi telah mati. Tapi untuk hal-hal di 

luar itu, direksi masih mempunyai kewenangan. Dalam Undang-Undang 

Kepailitan memang banyak ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap 

kinerja kurator. Di antaranya Pasal 65 yang menetapkan hakim pengawas 

bertugas mengawasi kinerja kurator dalam mengurus harta pailit, atau Pasal 

71 yang mengatur pengadilan dapat mengusulkan pergantian kurator. 

Ketentuan yang mengatur Hakim Pengawas dalam Pasal 65 tidak cukup 

lengkap. Ketentuan itu hanya menentukan Hakim Pengawas mengawasi 

pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ketentuan itu hanya berlaku 

terhadap harta kekayaan pailit. Bila Kurator mengurus bukan harta pailit, 

tak dapat dikenakan ketentuan tersebut.364 

                                                           
364 Darminto Hartono,Ahli Menilai Kewenangan Kurator Perlu Dibatasi terdapat dalam 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-

perlu-dibatasi- diakses pada kamis 17 September 2015 pukul 21.07 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi-
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Lebih lanjut Darminto menuturkan selain itu, Pasal 72 yang mengatur 

tanggung jawab kurator dinilai tidak efektif. Ketentuan itu berbunyi, “kurator 

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan 

tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap 

harta pailit”. Menurut Darminto, pasal itu hanya efektif bila telah terjadi 

kerugian terhadap harta pailit. Pasal 72 hanya efektif kalau sudah terjadi 

kerugian. Sedangkan, bila ada tindakan kurator yang baru berpotensi 

menimbulkan kerugian, tak dapat dimintai pertanggungjawabannya.365 

Tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 72 tersebut dapat digugat 

baik oleh kreditor maupun debitor secara Perdata. Sutan Remy Sjahdeini 

berpendapat bahwa demi kepentingan para kreditor, seyogyianya para kreditor 

konkuren menunjuk kurator yang memiliki back up kemampuan keuangan 

yang cukup. Syarat tersebut memang tidak ditentukan oleh UUK, namun 

apabila dalam praktiknya tidak dilakukan demikian maka akan menjadi sia-sia 

bagi para kreditor dan debitor untuk menggugat kurator dalam hal kurator 

melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap 

harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 78 tersebut. 

Putusan pengadilan yang menghukum kurator untuk mengganti kerugian hanya 

akan merupakan kemenangan di atas kertas saja bagi para kreditor penggugat 

apabila kurator tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, karena 

eksekusi putusan itu tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan.366  

                                                           
365 Ibid. 
366 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hlm. 227 
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Terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (1) 

melanggar prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang 

adil serta diperkuat oleh pendapat ahli (Kurnia Thoha) yang berpendapat 

bahwa Pasal tersebut lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena 

begitu luasnya kewenangan dari kurator. Mahkamah berpendapat, Pasal 

tersebut justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keadilan, dan 

kepastian hukum dalam pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit baik 

terhadap debitor untuk maupun kreditor. Keberadaan Pasal tersebut tidak 

menutup hak debitor untuk melakukan upaya hukum kasasi atau PK, 

sebaliknya tidak pula menutup hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan 

piutangnya. 

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat bahwa dengan dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan Niaga maka status hukum debitor tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum, seperti menguasai dan mengurusi harta 

sehingga sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga secara serta 

merta hak menguasai dan mengurusi hartanya dialihkan dan/ atau 

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan 

keberadaan Pasal tersebut dengan demikian diharapkan dapat mencegah 

tindakan debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan atau 

memindahtangankan hartanya atau melakukan perbuatan hukum yang 

dapat mengurangi nilai hartanya, sebaliknya harta tersebut dapat digunakan 

untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil, merata, dan 

berimbang kepada kreditor. 
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Darminto Hartono dalam siang uji materi tersebut menyampaikan 

pendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kewenangan 

yang demikian penuh kepada kurator sehingga hal ini memberikan impact 

yaitu memberikan suatu blanket guarantee sehingga yang dikatakan tujuan 

daripada Undang-Undang Kepailitan ini dapat disalahgunakan dan tidak 

akan tercapai.367  

Lebih lanjut Darminto menjelaskan bahwa apabila Pasal 16 ayat 

(2) tetap dipertahankan maka sering kali menjadi eksesif yaitu mengambil 

tugas-tugas direksi perseroan tanpa adanya kontrol sehingga tujuan 

daripada kepailitan itu sendiri yang memaksimalkan aset-aset dan 

membagikan kepada para kreditornya tidak tercapai.368  

Konsep kurator jika dibandingkan dengan negara-negara lain 

misalnya UK atau Nedistate yang Anglo Saxon. Ada disebut receivership. 

Receivership tugasnya tidak semata-mata hanya di dalam pemberesan 

ataupun dikatakan likuidasi, tetapi dia juga menjalankan tugas melakukan 

manajemen atau mengelola aset. Negara-negara lain yang bertindak bahwa 

masalah esensi kepailitan dikaitkan dengan fungsi tugas kurator yang 

disebut receivership itu tidak hanya menyangkut masalah value (nilai). 

Seringkali di dalam praktik, masalah value diabaikan. Yang menjadi 

pertanyaan, jika tidak dapat memaksimalkan nilai-nilai aset daripada 

debitor bagaimana cara membagi secara adil kepada kreditornya? Jadi di 

                                                           
367 Darminto Hartono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 

hlm. 23 
368 Ibid.  
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dalam praktik negara-negara yang disebut receivership tidak hanya 

menyangkut masalah rights debitor tetapi juga masalah value (nilai) harus 

dikelola, dan dalam praktiknya tindakan- tindakan kurator di Indonesia 

belum ada, meskipun di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 menyatakan bahwa tugas kurator di dalam melakukan pinjaman aset 

hanya dapat dilakukan sepanjang itu meningkatkan harta pailit.369 

Seperti diketahui di dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur 

masalah Ahli, bahwa Ahli bisa diminta pendapatnya untuk mengevaluasi 

apakah aset-aset yang diperoleh atau yang ada di dalam budel pailit itu 

cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya, tetapi hal tersebutlah 

yang menjadi persoalan, sepanjang penelitian Darminto Hartono, sampai 

sekarang Pengadilan Niaga belum pernah mempergunakan Ahli di dalam 

melakukan Assesment mengenai budel pailit. Sejauh mana nilai-nilai budel 

pailit tersebut dapat dipergunakan untuk membayar kewajibannya, hal 

tersebut belum pernah dilaksanakan.370 

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Niaga, meskipun hakim 

ataupun hakim pengawas memang tidak secara khusus dibekali oleh Ahli di 

dalam keuangan tetapi sebagai pengawas selayaknya harus 

mempertimbangkan atau mengundang ahli untuk menilai apakah aset-aset 

                                                           
369 Ibid. hlm. 23-24 
370 Ibid. hlm. 24 



184 
 

tersebut memang cukup untuk membiayai atau bagaimana untuk 

mengoptimalkan aset tersebut.371  

Luasya tugas dan kewenangan kurator yang tidak ada kontrol dapat 

menyebabkan terjadi mis-valuasi yang seringkali terjadi dan pada 

akibatnya hal-hal semacam ini tidak dapat dicegah, hanya dapat tercegah 

setelah diajukan gugatan tetapi kerugian sudah terjadi. Dalam praktek, lanjut 

Darminto, kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut 

campur dalam bisnis perusahaan. Dengan adanya ketentuan ini, kurator sering 

masuk ke dalam business operation.372 

Kurnia Toha berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 melindungi kreditor maupun debitor. Namun terdapat pasal misalnya 

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) lebih menekankan perlindungan kepada kreditor 

karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Kewenangan yang begitu 

besar dari kurator tidak diimbangi oleh tanggung jawab yang juga sama besar 

dengan kewenangan yang kurator peroleh. Jadi, antara dua fungsi ini tidak 

sejalan, karena yang satu ingin membereskan yaitu mempailitkan, membagi-

bagi aset, sementara dalam Undang-Undang PT, direksi dituntut untuk 

menjalankan perusahaan sebagus-bagusnya dan mendapat keuntungan yang 

sebesar-besarnya.373  

                                                           
371 Ibid. 
372 Darminto Hartono,Ahli Menilai Kewenangan Kurator Perlu Dibatasi terdapat dalam 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-

perlu-dibatasi- diakses pada kamis 17 September 2015 pukul 21.07 
373 Kurnia Toha dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 25 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi-
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Jika Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku maka kurator dapat 

berfungsi sebagai direksi, tentu kurator secara langsung mengambil alih tugas 

daripada direksi. Permasalahannya adalah kurator ingin membereskan dan 

ingin membagi perusahaan, sementara direksi tujuannya membuat profit. Jadi, 

kurator mengambil alih pekerjaan dari direksi dengan tujuan yang berbeda.374 

Pada perusahaan  yang pengurusnya tidak menjalankan tugas 

fidusiarinya (fiduciary duties) sehingga tidak berbuat sebaik-baiknya terhadap 

perusahaan yang dipimpinnya, maka akan dapat menyebabkan atau 

mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak 

sehat.375 Jika dikaitkan dengan kurator yang mengambil alih tugas sebagai 

direksi, maka bukan tidak mungkin kurator berbuat menyebabkan suatu 

perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat karena tidak memiliki expertise 

atau kemampuan dalam menjalankan suatu usaha. 

Dalam bukunya, Hadi M. Shubhan berpendapat bahwa perlu ada 

penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai 

pertanggungjawaban dari Kurator karena wewenang Kurator yang 

sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta 

menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma 

yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata terlalu fleksibel di samping juga 

dalam praktiknya tidak sedikit Kurator menyalahgunakan kekuasaannya 

                                                           
374 Ibid. 
375 Fiduciary Duties adalah tugas yang dibebankan kepada direktur dan komisaris 

perusahaan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang diurus dengan ukuran etis dan 

ekonomis yang tinggi. Lihat Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996, hlm. 179-180. 
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sebagai Kurator.376 Untuk itu sebaiknya ada batasan yang tegas dalam 

menjalankan tugas dan wewenang kurator agar tidak terjadi 

penyalahgunaan tugas dan wewenang dan menimbulkan kerugian baik di 

pihak debitor maupun kreditor. 

Menurut penulis keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah 

tepat. Pasal 16 ayat (1) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) 

Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-

wenang oleh siapapun.”377 Karena sita umum tersebut merupakan tujuan 

dari Undang-Undang Kepailitan yaitu Sita Umum atas seluruh aset Debitor 

yang dinyatakan pailit, sehingga tidak ada hak milik yang diambil secara 

sewenang-wenang. 

Menurut Penulis yang perlu diperhatikan adalah tetap berlakunya 

Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut yang dalam penerapannya berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan wewenang seperti pada kasus TPI dimana 

kurator tidak berfokus mengurus harta pailit, namun justru mengotak-atik 

manajemen TPI. Terkait Pasal 16 ayat (1) dan (2) penulis sependapat dengan 

Kurnia Toha dimana Pasal tersebut lebih condong memberikan pemenuhan hak 

terhadap kreditor. Hal tersebut dapat terjadi karena tujuan kepailitan dalam 

sistem hukum Indonesia adalah sita umum, sehingga debitor tidak memiliki 

wewenang terhadap harta pailit yang debitor miliki. Kuratorlah yang 

                                                           
376 Hadi M. Shubhan, op. cit. hlm. 109 
377 Ibid. hlm. 11-12 
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berwenang melakukan segala pengurusan terhadap harta pailit. Menurut 

penulis wewenang yang diberikan terhadap kurator pada Pasal 16 ayat (1) dan 

(2) tersebut terlalu luas dan tidak ada batasan sampai sejauh mana kurator 

dapat bertindak. Pada kasus TPI di atas, kurator pada tahap pengurusan 

berwenang menjalankan operasi perusahaan seperti mengatur jalannya siaran, 

bahkan merekrut pekerja yang sudah tidak aktif. Kewenangan kurator 

menjalankan usaha debitor tersebut jika tidak didasarkan pada keahlian khusus 

di bidang pertelevisian justru berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta 

pailit. Pada Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa segala tindakan kurator 

tersebut tetap sah dan mengikat debitor jika ada pembatalan pernyataan pailit 

melalui upaya kasasi maupun peninjauan kembali. Pada penjelasan Pasal 16 

ayat (2) yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan 

kurator”, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, 

dan yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa 

perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Menurut penulis 

Pasal tersebut tidak memberikan keseimbangan antara hak kreditor maupun 

hak debitor, dimana kurator memiliki wewenang yang sangat luas, dan segala 

perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator tidak dapat digugat di pengadilan 

manapun. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan tugas dan wewenang 

terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit 

agar dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh kurator dalam 

melakukan tugasnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.  
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Terkait dengan tanggung jawab kurator yang telah diatur oleh UUK 

yakni yang terdapat dalam Pasal 72 UUK dimana kurator bertanggung jawab 

secara pribadi atas perbuatannya, penulis sependapat dengan Sutan Remy 

Sjahdeini, jika debitor, kreditor ataupun pihak yang merasa dirugikan 

mengajukan gugatan terhadap kurator atas kerugian yang kurator sebabkan, 

maka hal tersebut hanya menjadi kemenangan di atas kertas jika kurator tidak 

memiliki kemampuan finansial yang cukup. Walaupun kurator memiliki 

tanggung jawab untuk membayar kerugian yang kurator sebabkan tersebut, 

maka di pihak lain hal tersebut justru berpotensi menghambat suatu usaha jika 

yang dirugikan adalah debitor berbentuk perseroan yang menjalankan usaha 

dengan jumlah dana yang besar. Kerugian tersebut dapat terjadi jika kurator 

yang tidak memiliki keahlian (expertise) dalam melanjutkan usaha debitor 

pailit lalai atau dengan sengaja melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi perseroan tersebut. Jika hal itu terjadi, maka 

perbuatan kurator tersebut berpotensi menghambat usaha debitor untuk 

menjalankan kembali usahanya tersebut. Oleh karena itu sebaiknya Undang-

Undang memberikan batasan yang tegas terhadap tugas dan wewenang kurator 

dalam mengurus dan membereskan harta pailit, karena belum adanya batasan 

yang tegas sampai sejauh mana kurator dapat bertindak, agar kasus serupa 

tidak terjadi di kemudia hari dan kurator sebaiknya dibekali dengan 

kemampuan khusus dan profesionalisme untuk menjalankan perseroan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan usaha debitor dan justru 

menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.  


