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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Operasional  

2.1.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa  

“perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan ini diberikan agar 
semua hak yang diberikan hukum dapat dinikmati masyarakat. 
Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai berbagai upaya 
hukum dari penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik 
maupun pikiran dari berbagai ganguan dan ancaman dari pihak 
manapun”.1 
 
Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa: 

“Perlindungan hukum dalam hal ini adalah Konsumen harus di akui 
akan hak – haknya dari tidak terpenuhinya hak – hak yang harus di 
dapatkannya dari konsumen – konsumennya. Artinya ketentuan 
hukum dan peraturan – peraturan haruslah melindungi segala 
sesuatu yang berkaitan dengan haknya tersebut.”.2 
 
Setiono menjelaskan bahwa: 

“Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari ketertiban dan 
ketentraman terhadap manusia agar menikmati hak haknya dari 
tindakan sewenang – wenangnya penguasa yang melawan hukum”.3 
 

 

                                                            
1 Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 
Publishing hlm 73 
2  Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Semarang: Bina Ilmu, 
hlm 15 
3 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3   
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Sementara itu Muchsin juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum 

merupakan: 

“bentuk perlindungan hukum terhadap subyek – subyek hukum 

merupakan pelaksanaan suatu sanksi akibat di jalankannya peraturan 

perundang – undangan yang hidup di tengah – tengah masyarakat”.4  

Muchsin juga membedakan jenis – jenis dari Perlindungan hukum 

tersebut diantaranya adalah:  

a. Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif, artinya Pemerintah 
harus mencegah bentuk pelanggaran yang dituangkan di dalam 
sebuah peraturan perundang – undangan sebagai rambu – rambu 
yang harus di taati. 

b. Perlindungan Hukum yang bersifat Represif, artinya tujuan akhir dari 
bentuk perlindungan hukum tersebut digambarkan sebagai pemberian 
sanksi – sanksi.5 
 

2.1.1.2 Pengertian Kreditur 

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 

37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kreditur adalah “orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang – Undang yang dapat 

ditagih di muka Pengadilan”. 

Selain itu menurut kajian teori Perbankan yang dimaksud dengan 

kreditur yaitu “Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan 

lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”.6 

2.1.1.3 Pengertian Debitur 

                                                            
4 Muchsin dalam Soetiono,Ibid Hlm 19 
5 Ibid. hlm. 20   
6 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, 
Jakarta. Hal .118 
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Debitur adalah perorangan atau legal entity yang memiliki utang baik 

berupa urang, barang atau jasa pelayanan terhadap orang lain.7 Sedangkan 

pengertian lain menyebutkan bahwa “debitur adalah pihak yang berhutang 

ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu pihak pemberi pinjaman) 

kreditur yang di janjikan ke pihak  penerima pinjaman (debitur) untuk 

dibayar kembali pada masa yang akan datang”.8 

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 

37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Debitur adalah: “orang yang 

mempunyai utang karena perjanjian atau Undang – Undang yang dapat 

ditagih di muka Pengadilan”. 

Istilah pengertian debitur juga dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Nasabah 

Debitur  adalah: 

“Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” 
 

2.1.1.4 Pengertian Badan Hukum 

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum di dalam Hukum 

Belanda yang dikenal sebagai  asal muasal terciptanya sebagian besar 

hukum yang ada di Indonesia, memperkenalkan Badan hukum dengan 

istilah “rechtspersoon, persona moralis (latin) dan legal persoons (Inggris). 

                                                            
7 Rogel Bel Air: Cara Meminjam Uang dari Bank. (Solo:PT.Dabara Bengawan, 1988),3 
8 Htpp//id.wikipedia.org/wiki/Debitur, diunggah pada tanggal 28 Desember 2014. 
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Sementara itu pengertian Badan Hukum menurut para sarjana yang 

dikutip dari Chidir Ali, antara lain:9 

1. Menurut Maijers, “badan hukum adalah meliputi sesuatu yang 

menjadi pendukung hak dan kewajiban”. 

2. Menurut Logemann, “badan hukum adalah suatu personifikatie yaitu 

suatu bestendigheid (perwujudan) hak dan kewajiban. Hukum 

organisasi menentukan struktur intern dari personifikatie itu”. 

3. Menurut E. Utrecht, “badan hukum yaitu badan yang menurut hukum 

berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa”. 

4. Menurut R. Subekti, “badan hukum adalah suatu badan atau 

perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan 

seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat 

digugat atau menggugat di depan hakim”. 

2.1.1.5 Pengertian Badan Hukum Asing 

Pengertian Badan Hukum secara gramatikal tidak pernah di temui 

secara eksplisit dalam kancah teori Ilmu Hukum maupun bagian atau 

penggolongan badan hukum yang di lakukan oleh para ahli sarjana. Namun, 

apabila mencermati  terhadap beberapa perundang-undangan di Indonesia, 

maka akan ditemukan beberapa teori yang relevan tentang apa yang 

dimaksud dengan Badan Hukum Asing tersebut, diantaranya:  

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi: 
                                                            
9 Dikutip dari Jurnal Iwan Permadi: Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di 
Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,(2012) hlm.41 
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“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing 
perseorangan warga negara asing badan usaha asing badan 
hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian 
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. 
 

2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pada penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu: 

“dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai 
kewarganegaraan pendiri Pada dasarnya badan hukum 
Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga 
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia Namun kepada 
warga negara asing atau badan hukum asing diberikan 
kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang 
mengatur bidang perseroan tersebut memungkinkan atau 
pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang 
tersendiri Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing 
nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah 
dokumen yang sejenis dengan itu antara lain certificate of 
incorporation Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara 
atau daerah diperlukan Peraturan Pemerintah tentang 
penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang 
penyertaan modal daerah dalam perseroan”. 
 

Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang telah dalam undang – 

undang diatas, maka didapati fakta jika eksistensi Badan Hukum Asing di 

wilayah Indonesia adalah Legal dan memiliki kekuatan sebagai Subject 

Hukum yang dapat bertindak seperti layaknya perusahaan Indonesia dengan 

catatan pengecualian tertentu yang diatur dalam perundang – undangan 

lainnya.  

2.1.1.6 Pengertian Kepailitan 
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Beberapa pengertian maupun arti dari istilah kata kepailitan karena 

secara populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak sedikit yang 

mengenal keadaan itu sebagai bangkrut.10 

Terminologi istilah kepailitan dalam perspektif etimologis berasal dari 

kata pailit yang berasal dari beberapa bahasa. Kata pailit dalam bahasa 

Perancis dikenal sebagai failite yang berarti pemogokan atau kemacetan 

pembayaran, kemudian dalam bahasa Italia dikenal dengan istilah banco dan 

banca rupta untuk sebutan undang-undangnya, selanjutnya dalam bahasa 

Belanda dikenal dengan sebutan failiet, sedangkan di dalam tradisi anglo 

saxon/case law dikenal dengan sebutan bankcruptcy act.11 

Dalam berbagai kepustakaan, makna kepailitan dapat dikaji menurut 

beberapa pandangan doktrinal, leksikal, dan normatif sebagai berikut:  

1. Menurut Algra, N.E.:  

“Faillissementis een gerechttelijk beslag op het gehele vermogen 

van een schuldenaar ten behoeve van zijn geza menlijke 

schuldeiser”.12 

2. Menurut Hoff, Jerry:  

“Bankruptcy is a general statutory attachment encompass-ing all 
the the assets of debtor. The bankruptcy only cover the assets.  
The personal status of an individual will not be affected by the 
bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also 
continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the 
bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate 

                                                            
10 Mahkamah Agung RI, dalam Lilik Mulyadi, 2010, Perkara Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik, Alumni, Bandung, hlm. 45.   
11 Lilik Mulyadi, Ibid., hlm. 45-46. 
12 M. Hadi Subhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1 
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can only be performed by receiver, but other acts remain part of the 
domain of the debtor’s corporate organs.” 13 
 

3. Menurut Tumbuan, Fred B.G.:  

“kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan 

debitor untuk kepentingan semua kreditornya.”14 

4. Menurut Fuady, Munir:  

“pailit atau bangkrut itu adalah suatu sita umum atas seluruh harta 
debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para 
kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil 
diantara para kreditor.”15 
 

5. Menurut Huizink, J.B.:  

“Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor 

untuk kepentingan semua kreditor secara bersama.”16 

6. Menurut Gautama, Sudargo:  

“pailisemen pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara 

menyeluruh (algemeen beslag) atas segala harta benda daripada si 

pailit.”17 

7. Menurut Black, Henry Campbell di dalam Black’s Law Dictionary 

menyebutkan bahwa:  

“Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his 

debts as they are or became due.”18 

8. Menurut Poerwadarminta, W.J.S.:  

                                                            
13 Jerry Hoff, dalam Ibid., hlm. 2.   
14 Fred B.G. Tumbuan, dalam Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 46.   
15 Munir Fuady, dalam Ibid., hlm. 46-47.   
16 .B. Huizink, dalam Ibid., hlm. 47.   
17 Sudargo Gautama, dalam Ibid.   
18 Henry Campbell Black, dalam M. Hadi Subhan, Op. Cit., hlm. 1.   
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“pailit artinya bangkrut; dan bangkrut artinya menderita kerugian 

besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).”19 

Berdasarkan perspektif normatif, pengertian kepailitan dapat dilihat di 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa:  

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di 
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.” 
 

2.1.1.7 Pengertian Keadaan Insolvensi 

Menurut kajian teoritik perspektif kepailitan pada umumnya,  terdapat 

dua jenis insolvensi, yaitu: 

 “Balance sheet insolvency merupakan suatu keadaan 
ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dimana 
nilai semua utang melebihi nilai semua asetnya. Atau lazim 
disebut nilai utang debitor melebihi nilai asetnya”.  

 “Cash flow insolvency merupakan suatu keadaan finansial dimana 
debitor tidak mampu membayar utang-utangnya akibat adanya 
keadaan sesaat dari keuangan debitor karena debitor tidak dapat 
membayar utang-utangnya setelah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
atau karena pada saat itu debitor tidak memiliki atau tidak cukup 
memiliki likuiditas untuk membayar utang atau utang-utangnya 
tersebut”. 20 

 
Berkenaaan dengan istilah dan definisi dari Insolvensi tersebut, 

memang tidak di temukan dalam Pasal 1 UU K-PKPU yang mengatur 

tentang ketentuan umum. Istilah dan Definisi Insolvensi dalam UU K-PKPU 

secara resmi baru ditemukan dalam Penjelaskan Pasal 57 ayat (1) UU 

Kepailitan dan PKPU, yakni sebagai berikut: 

                                                            
19 W.J.S. Poerwadarminta, dalam Loc. Cit.   
20 Sutan Remy Sjahdeini,  Loc.cit h 12 
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“Yang dimaksud dengan Insolvensi adalah keadaan tidak mampu 

membayar” 

2.1.1.8 Pengertian Putusan 

Dengan berpedoman terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang – Undang 

Nomor 4 tahun 2004 maka pengertian Putusan Pengadilan adalah: 

“pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang 
terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri Perkara 
Perdata.  Setiap Putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis 
yang harus ditandatngani oleh Hakim Ketua Sidang dan hakim – 
hakim anggota yang ikut serta memriksa dan memutuskan Perkara 
serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang” 
 

Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan Putusan 

Pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu Putusan Sela (tussenvonnis) dan 

Putusan Akhir (eindvonnis). Selanjutnya apabila berlandaskan pada 

ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG didapti fakta bahwa muswarah 

hakim di lakukan setelah pemeriksaan Perkara selesai dilakukan karena 

jabatannya.21 

Perlu di jelaskan bahwa yang dimaksud bahwa putusan merupakan 

tujuan akhir Proses Perkara di Pengadilan, diambilnya suatu putusan oleh 

hakim yang berisi penyelesaian perkara yang di persengketan.22 

Secara teoritis yang di maksud dengan Putusan hakim adalah putusan 

akhir yang diambil pada saat pemeriksaan pemerisaan perkara di hadapan 

majelis hakim dalam suatu persidangan telah selesai, dimana atas putusan 

tersebut maka timbullah sebuah konsekuensi hukum bagi para pihak, seperti 

                                                            
21 M.Yahya Harahap,S.H,2004, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika,Jakarta,hlm797. 
22 Subekti, Hukum Acara Perdata,Bina Cipta, Bandung,1977,hlm.122 
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contoh dalam pranata Pidana Terdakwa di hukum atau di bebaskan dan 

dalam Pranata Perdata Gugatan di Kabulkan atau di tolak .23 

2.1.2 Kajian Konseptual 

2.1.2.1 Sejarah Pembentukan Kepailitan di Indonesia 

Terminologi istilah kepailitan dalam perspektif etimologis berasal 

dari kata pailit yang berasal dari beberapa bahasa. Kata pailit dalam bahasa 

Perancis dikenal sebagai failite yang berarti pemogokan atau kemacetan 

pembayaran, kemudian dalam bahasa Italia dikenal dengan istilah banco dan 

banca rupta untuk sebutan undang-undangnya, selanjutnya dalam bahasa 

Belanda dikenal dengan sebutan failiet, sedangkan di dalam tradisi anglo 

saxon/case law dikenal dengan sebutan bankcruptcy act.24 

Menurut sejarahnya, Hukum Kepailian di Indonesia sudah lebih awal 

ada dari pada beberapa negara maju di dunia, hal ini dikarenakan Indonesia 

sudah memiliki warisan hukum kepailitan dari zaman hindia belanda yang 

disebut dengan Faillissementverordening,25 yang diatur dalam Verordening 

op het Faillissement en de Surseance van Betaling de European in 

Nederlands Indie (Faillissement Verordening/FV) dan Staatsblad 1905 

Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348. Namun demikian, perkara 

kepailitan yang diputuskan oleh pengadilan di Indonesia telah ada jauh 

sebelum Peraturan Kepailitan yang dimuat dalam Staatsblad 1905 Nomor 

217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348 lahir. Hal itu dapat dilihat di dalam 

                                                            
23 R. Soeroso,Pengantar Ilmu Hukum, 2011, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.57 
24 Lilik Mulyadi, loc.cit., hlm. 45-46.   
25 Rahmat Bastian, dalam Op. Cit., hlm. 5-6.   
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berita surat kabar Bintang Timoer yang pada tanggal 2 April 1870 memuat 

berita sebagai sebagai berikut: 

“Dengan ponnis Raad dari Justitie di Betawi soedah dipailietkan 
babah Tjoa Yoe Tjaij dengan ponnis dari itoe djoega orang arab Sech 
Salim bin Saleh bin Mahdin; dengan ponnis raad dari Justitie di 
Soerabaja soedah dipailietkan babah Oeng Boen Tan.”26 
 
Sehubungan dengan adanya peraturan yang menyisaratkan bahwa 

telah berlakunya peraturan kepailitan tempo lalu yakni Staatsblaad 1906 

Nomor 348 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906 namun saat 

ini beberapa ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan dinyatkan tidak berlaku lagi, termasuk di dalamnya seluruh buku 

ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat 

KUHD)/ Wetboek van Koophandel vor Indonesie (W.v.K) beserta beberapa 

peraturan sebelumnya yang diadakan untuk itu.27 Pada masa itu peraturan 

kepailitan di Indonesia termasuk ke dalam hukum dagang meskipun tidak 

diatur secara eksplisit dalam KUHD. Kedua peraturan kepailitan yang 

diberlakukan pada saat itu membedakan pula antara mana yang merupakan 

pedagang dan bukan pedagang, padahal sebenarnya dianggap tidak perlu. 

Selain itu, kedua peraturan tersebut banyak menimbulkan kesulitan dalam 

penerapannya, antara lain biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya 

kepailitan terlalu sedikit serta pelaksanaan kepailitan yang memakan waktu 

yang lama.28 

                                                            
26 Natasya Yunita Sugiastuti, dalam Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator 
dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.   
27 Op. Cit., hlm. 6.   
28 Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, hlm. 3.   
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Meskipun dahulu peraturan kepailitan (Staatsblad 1905 Nomor 217 

juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) merupakan hukum positif yang berlaku 

pada saat itu, akan tetapi pranata hukum ini jarang dipakai di dalam praktik. 

Berdasarkan data yang ada dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) bahwa putusan kepailitan antara tahun 1950 sampai dengan tahun 

1996 hanya kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) putusan. Berdasarkan segi 

kuantitas dapat disimpulkan “bahwa tidak banyak subjek hukum yang 

menggunakan pranata hukum kepailitan tersebut. Ada beberapa alasan 

mengapa pranata kepailitan pada masa itu jarang digunakan Salah 

satunya adalah prosedur kepailitan dan pemberesannya dianggap terlalu 

rumit dan memakan waktu yang sangat lama”.29 

Salah satu contoh penerapan hukum berdasarkan peraturan kepailitan 

Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348 misalnya 

kasus kepailitan PT. Arafat yang putusannya baru jatuh setelah lebih 

kurang lima bulan dan pembereresannya mencapai waktu dua belas tahun 

setelah empat kali ganti hakim pengawas. Pada saat itu penerapan hukum 

kepailitan dirasa cukup melelahkan masyarakat.30 Karenanya berdasarkan 

hal tersebut pemerintah berkeinginan untuk membuat Hukum Kepailitan 

secara sederhana sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah dan cepat.31 

Dalam perkembangannya, Faillissementverordening tersebut diubah 

dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan kondisi yang menyertai pada 

                                                            
29 Ibid 
30 Munir Fuady, 2010, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm.1. 
31 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Loc. Cit. 
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masa itu sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 

1997 terjadi krisis ekonomi yang mengarah pada terjadinya krisis multi 

dimensi di Indonesia. Atas desakan “International Monetary Fund (IMF)”, 

yakni sebagai salah satu syarat dalam pemberian bantuan keuangan kepada 

Indonesia, IMF memandang bahwa perlunya dilakukan perbaikan terhadap 

sarana hukum yang mengatur soal pemenuhan kewajiban debitor kepada 

kreditor sehingga Faillissementverordening yang notabene pada saat itu 

merupakan peraturan kepailitan produk peninggalan kolonial Belanda yang 

masih berlaku di Indonesia, semestinya diperbaiki karena dianggap kurang 

efektif dan memadai.32 

Menurut Fuady, Munir, Perpu yang kemudian menjadi Undang-

Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak menggantikan peraturan 

kepailitan yang lama, yaitu Faillissementverordening sebagaimana 

Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348, akan 

tetapi Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Kepailitan tersebut 

hanya mengubah dan menambah Faillissementverordening yang 

bersangkutan karena secara formal Faillissementverordening tersebut 

masih berlaku. Oleh karena materi muatan yang dirubah atau diganti ke 

dalam peraturan yang baru sedemikian banyaknya, maka sungguhpun 

secara formal Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Kepailitan 

hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material Perpu yang 

                                                            
32 R. Anton Suyatno, Op. Cit., hlm. 21. 
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kemudian menjadi Undang-Undang Kepailitan itu telah mengganti 

peraturan yang lama tersebut.33 

Dalam perjalanannya kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 dipandang banyak memiliki kelemahan, antara lain tidak 

dijelaskannya secara pasti definisi utang yang digunakan dalam kepailitan 

sehingga tidak sedikit yang menimbulkan perbedaaan penafsiran dalam 

praktik. Ada hakim niaga yang menggunakan definisi utang berdasarkan 

perjanjian (dalam arti sempit saja), namun ada pula hakim niaga yang 

menggunakan definisi utang berdasarkan perjanjian dan undang-undang 

(dalam arti luas). Kelemahan lainnya adalah tidak dimasukkannya 

perusahaan yang bergerak dalam kepentingan publik, misalnya perusahaan 

asuransi yang kepailitannya semestinya diajukan oleh lembaga otoritas 

yang berwenang (saat ini kewenangannya berada di Otoritas Jasa Keuangan 

atau disingkat OJK). Tidak adanya ketentuan tersebut pernah 

mengguncangkan dunia hukum bisnis dan peradilan di Indonesia dengan 

dipailitkannya perusahaan asuransi asing dengan aset yang sangat besar 

seperti Manulife dan Prudential. Untuk mengatasi banyaknya kelemahan 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, 

maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (UU P-PKPU) yang 

berlaku sampai dengan saat ini sebagai landasan hukum yang dianggap 

                                                            
33 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 6.   
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lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam 

penyelesaian utang-piutang.34 

Penghindaran perbutan harta debitur antara sesama kreditur dan 

untuk menghindari kecurangan – kecurangan yang selama ini acapkali di 

lakukan dalam Sistem Kepailitan di Indonesia merupakan alasan yang 

paling Fundamental untuk melahirkan UU K PKPU tersebut.35 

Beberapa materi baru dalam UU K-PKPU dintaranya:36 

 Dibuatnya Bab Ketentuan Umum yang mengatur definisi 

Operasional, dan batasan pengertian, termasuk pengertian utang 

dan jatuh tempo agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 

 Pengaturan mengenai syarat – syarat dan prosedur permohonan 

pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka 

waktu secara pasti dalam penanganan perkaranya yang di hitung 

sejak pendaftaran perkara sampai dengan putusan. 

Ada beberapa Subtansi yang diubah dan ditambah dalam UU K – 

PKPU jika dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1998 antara lain :37 

1) Perbaikan Hukum Acara dan Penambahan Bab Ketentuan 

Umum. 

2) Kewenangan Menteri Keuangan Mengajukan Perkara Pailit. 

                                                            
34 Ibid 
35 Dr. Susanti Adi Nugroho,S.H.,M.H, 2018, Hukum Kepailitan di Indonesia, Prenadamedia 
Group, Jakarta, hlm. 54.   
36 Lihat Penjelasan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. 
37 Fennieka Kristianto, Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, 
Minerva Athena Oressindo,2009,hlm.90-92 
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3) Penyelesaian Perkara Pailit 60 Hari. 

4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Lebih Memberi Perlindungan 

Hukum Kepada Kreditur. 

5) Panitera Berwenang Menolak Pendaftaran Perkara Pailit dan 

PKPU. 

6) Pendapat Berbeda Di Antara Majelis Hakim. 

7) Pihak Lain Berhak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 

8) Putusan Pailit Berlaku Sejak Pukul 00.00. 

Sebagi Informasi setelah UU K-PKPU di undangkan, beberapa 

pasalnya pernah di ajukan Uji Materill ke Mahkamah Konstitusi karena di 

anggap bertentangan  dengan Hak Konstitusional para Pemohon38, yakni: 

1) Perkara 3 Kasus Nomor 071/PUU-II/2004.001-002/PUU-

III/2005,002/PUU-III/2005 17 Mei 2005, yang di ajukan oleh 

Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), 

Aryunia Candra Purnama dan Suharyati (Para Pemohon). Para 

Pemohon mendalilkan bahwa “berlakunya Pasal 2 ayat (5) 

Pasal 6 ayat (3) Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 

37 Tahun 2004” bertentangan dengan hak Konstitusional Para 

Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi: 

                                                            
38 Syamsudin M.Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia,PT Tatanusa,Jakarta,hlm 214-220. 
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- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk 

sebagian. 

- Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan 

Pasal 334 ayat (6) sepanjang menyangkut ayat (3) UU 

Nomor 37 Tahun 2004, bertentangan dengan UUD 

1945. 

- Menyatakan Pasal 6 ayat (3) sepanjang menyangkut 

ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. 

2) Perkara Nomor 015/PUU-III/2005, 14 Desember 2005, yang 

diajukan oleh Tommy S. Siregar (Pemohon). Pemohon yang 

berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus mendalilkan “bahwa 

Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat 

(1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), 

Pasal 244, dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Nomor 37 

Tahun 2004, melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 27 ayat (2) 

UUD 1945”, dan oleh karenanya agar dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut: 

- Yang dimaksud Perselisihan dalam Pasal 127 ayat (1) 

UU Nomor 37 Tahun 2004 yang atas perintah hakim 
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Pengawas diajukan ke Pengadilan Negeri, adalah 

perselisihan yang sudah ada sebelum perkara 

kepailitan. Dengan demikian, Pasal 127 ayat (1) dan 

penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

- Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasannya pada 17 ayat (2) 

UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak menghilangkan hak 

Pemohon untuk mendapatkan imbalan jasa, terlepas 

dari siapa yang menetapkan. Dengan demikian, Pasal 

17 ayat (2) dan penjelasannya tidak bertentangan 

dengan UUD 1945. 

- Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 

diberlakukan sebelum atau proses menuju putusan 

Pailit. Apabila dalam Proses tersebut Kurator 

berpendapat perusahaan debitur diteruskan atau tidak, 

maka untuk hal tersebut Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 

37 Tahun 2004 tidak berlaku. Dengan demikian, 

“Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004 tidak 

bertentangan dengan UUD 1945”. 

3) Perkara Nomor 02/PUU-VI/2008, 06 Mei 2008, yang di 

ajukan oleh M.Komarudin selaku Ketua Umum Federasi 

Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dan Muhammad 

Hafldz selaku Sekretaris Umum FISBI (Para Pemohon). Para 

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 29,Pasal 55 ayat (1), Pasal 
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59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Nomor 37 Tahun 2004 sangat 

berpotensi terhadap hilangnya hak – hak buruh yang 

diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan tempat 

kerjanya dinyatakan pailit. Dengan diputuskannya perusahaan 

pailit, demi hukum gugur segala tuntutan buruh yang sedang 

berjalan. Selain itu, dengan adanya pasal yang mengatur 

kreditur separatis sebagai pemegang hak tanggungan yang 

mempunyai wewenang mutlak melakukan eksekusi seolah 

tidak terjadi kepailitan, ketentuan – ketentuan tersebut 

merugikan hak – hak konstitusional para pemohon yang di 

jamin oleh UUD 1945. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan 

Permohona  Para Pemohon tidak dapat diterima, dengan 

pertimbangan bahwa Para Pemohon tidak bersungguh – 

sungguh membuktikan kerugian hak – hak kontitusional pada 

Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945; 

4) Perkara Nomor 19/PUU-VII/2009, 30 Desember 2009 yang di 

ajukan oleh Tafrizal Hasan Gewang, dan royandi Baikal (Para 

Pemohon), Para Pemohon selaku Kurator dan Pengurus 

mendalilkan bahwa kalimat terakhir “Pasal 15 ayat (3) UU 

Nomor 37 Tahun 2004 yaitu “….. dan tidak sedang 

menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban 
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pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara,  melanggar hak 

Konstitusional”. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak 

permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 

2.1.2.2 Beberapa ruang lingkup pengaturan kepailitan menurut Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

Ad. 1 Syarat-syarat dan pengajuan permohonan pernyataan pailit 

Guna mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat permohonan 

pernyataan pailit, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU telah memberikan 

pengaturan sebagai berikut: 

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 
lebih kreditornya.”  
 
Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyebutkan 

bahwa:  

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat 
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 
untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
telah dipenuhi.”  
 
Dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

permohonan pernyataan pailit mensyaratkan eksistensi tentang pembuktian 

sederhana mengenai dua hal, yaitu:  

1. Eksistensi tentang pembuktian sederhana mengenai suatu utang 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan  
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2. Eksistensi tentang pembuktian sederhana mengenai adanya dua 

atau lebih kreditor dari debitor yang menjadi termohon pailit.  

Mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit, UU K-PKPU 

telah memberikan prosedur tata cara permohonan pailit, antara lain sebagai 

berikut:  

1. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Advokat 

kecuali permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh 

kejaksaan, OJK,dan Menteri Keuangan;  

2. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kreditor atau 

Debitor. Dalam hal tertentu, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh pihak tertentu, yakni OJK, Menteri 

Keuangan, atau dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk 

kepentingan umum; 

3. Yang dapat dijadikan sebagai Termohon Pailit, yakni Orang 

Perorangan, Badan Hukum, Perkumpulan Bukan Badan Hukum, 

Harta Peninggalan/ Warisan, Perkumpulan Perseroan (Holding 

Company), Penjamin, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, LKP, 

LPP, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan BUMN; 

4. Majelis Hakim yang mengangani perkara kepailitan harus 

mengucapkan Putusan Pengadilan selambat – lambatnya 60 hari 

setelah Permohonan pailit di daftarkan. 

5.  Putusan atas permohonan pernyataan pailit bersifat serta merta 

(uitvoorbar bij vorrad), artinya dapat dilaksanakan terlebih 
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dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu 

upaya hukum; 

6. Upaya Kasasi adalah satu – satu nya jalan upaya hukum apabila 

pihak yang bersengketa di Pengadilan tidak puas atas putusan 

Majelis Hakim, dan Upaya Peninjauan Kembali merupakan 

instrumen upaya hukum apabila putusan Pengadilan telah 

berkekuatan hukum tetap.  

Ad. 2 Syarat-syarat dan pengajuan permohonan pernyataan Permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Untuk mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat permohonan 

pernyataan pailit, Ketentuan Pasal 222 UU K-PKPU telah memberikan 

pengaturan sebagai berikut: 

 (1) “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh 
Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh 
Kreditor”. 
(2) “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan 
dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 
utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 
Kreditor”. 
(3) “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat 
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 
ditagih dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan 
kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitor 
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 
sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”. 
 

Ad. 3 Para Pihak Dalam Pranata Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 
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Berdasarkan UU K- PKPU, dapat diketahui bahwa para pihak dalam 

pranata kepailitan, yaitu:39 

1. Pemohon Pailit dan/atau PKPU, dalam hal ini adalah kreditor atau 

debitor yang mengajukan permohonan pailit/PKPU;  

2. Debitor Pailit/PKPU dan/atau Termohon Pailit/PKPU;  

3. Kreditor atau Panitia Kreditor;  

4. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara/ Majelis Hakim 

Niaga;  

5. Kurator dan/ atau Pengurus;  

6. Hakim Pengawas.  

Ad. 4 Akibat kepailitan 

Suatu putusan atas permohonan pernyataan pailit yang dijatuhkan 

terhadap debitor mengandung beberapa implikasi hukum, terutama bagi 

Debitor Pailit maupun Kreditornya. Pada dasarnya sebelum debitor 

dinyatakan pailit oleh pengadilan, hak-hak debitor untuk melakukan semua 

tindakan hukum pengurusan yang berkaitan dengan hartanya harus 

dihormati menurut hukum, sepanjang memperhatikan hak-hak kontraktual 

serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.40 

Akan tetapi setelah pengadilan mengucapkan putusan yang 

mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dalam sidang 

yang terbuka untuk umum, maka debitor pailit yang bersangkutan tidak laki 

memiliki hak untuk menguasai dan atau mengurus seluruh harta – harta 

                                                            
39 Kartini Muljadi, dalam Imran Nating, Op. Cit., hlm. 39.   
40 Kartini Muljadi, dalam Imran Nating, Op. Cit., hlm. 39.   
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kekayaan nya, oleh karena harta – harta tersebut masih dalam daftar boedel 

pailit sebagai penglunasan utang – utang terhadap kreditur. Dalam hal ini, 

setelah Pengadilan mengucapkan putusan dengan menjatuhkan seseorang 

dalam kondisi pailit, maka sejak itu pula Kurator yang diangkat berwenang 

untuk menguasai dan mengurus seluruh harta – harta milik debitur. 41 

Selain dari pada itu, apabila debitur memiliki hubungan atau perikatan 

terhadap pihak ketiga yang tidak masuk dalam perkara asal, maka 

konsekuensi perikatan tersebut tidak dapat secara serta merta dibayar 

melalui harta pailit, kecuali apabila perikatan tersebut dapat meningkatkan 

harta pailit maka hal itu dibenarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah 

debitur dinyatakan pailit maka gugatan – gugatan yang berkaitan dengan 

utang piutang yang diajukan kepadanya secara hukum tidaklah dibenarkan, 

sebab apabila terdapat kreditur – kreditur yang merasa debitur telah 

memiliki utang, maka sejatinya hak tersebut dimasukkan dalam laporan 

untuk pencocokan dan verivikasi rapat kreditur yang dipimpin oleh Kurator 

dan Hakim Pengawas Pengadilan.42 

Selain dari pada itu, secara hukum eksekusi yang dilakukan oleh 

pengadilan terhadap debitur haruslah di tangguhkan, namun apabila eksekusi 

tersebut sudah dilaksanakan dengan cara – cara yang seksama, sebagai 

contoh sudah masuk ke tahap pelelangan, maka dengan izin hakim 

                                                            
41 Syamsudin M.Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia,PT Tatanusa,Jakarta,hlm 214-220. 
42 Ibid 
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pengawas Kurator lah yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan 

/eksekusi tersebut.43 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara 

umum berbagai akibat pernyataan pailit yaitu :44  

1. Harta Debitur merupakan Sitaan Umum sebagaimana yang dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 21 UU K-PKPU yang menyatakan: “harta pailit 

meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan 

serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan”. 

2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai 

diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang tetap dapat 

melangsungkan perkawinan meskipun ia telah dinyatakan pailit, dapat 

pula menjadi wali nikah bagi anaknya, dan sebagainya. 

3. Debitor Pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan 

mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sejak 

tanggal putusan pailit diucapkan. 

4. Harta pailit dikuasai dan diurus oleh kurator untuk kepentingan semua 

kreditor dan debitor;  

5. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu 

perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama 

kepailitan selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya 

untuk dicocokkan. 

                                                            
43 Ibid, hlm 31 
44 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – 
Undang Kepailitan dan PKPU, PranadaMedia,2016.hlm,292. 
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6. Dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 

UUKPKPU, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak 

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat 

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 21 UU K-PKPU yang 

dijelaskan sebelumnya maka tidak serta merta berlaku terhadap barang – 

barang yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 UU K-PKPU yang berbunyi 

sebagai berikut:45 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku 
terhadap: 

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh 
Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, 
alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat 
tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor 
dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) 
hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; 

b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya 
sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, 
sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, 
sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau 

c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu 
kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”. 
 
 
 
 

Ad. 4 Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Sebagai akibat dari diterimanya pemohonan PKPU yang diajukan 

oleh debitur/Kreditur, maka pranata kepailitan Indonesia telah mengatur 

beberapa hal diantaranya terdapat dalam Pasal 240 UU K-PKPU yaitu: 

1) “Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor 
tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan 

                                                            
45 Lihat Pasal 22 UU K-PKPU 
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kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian 
hartanya. 

2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak 
dirugikan karena tindakan Debitor tersebut. 

3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan 
persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya 
penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat 
dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan 
harta Debitor. 

4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor 
dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam 
rangka meningkatkan nilai harta Debitor. 

5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat 
membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 
sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim 
Pengawas. 

6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan 
terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan 
utang”. 

 

Selain dari pada yang dibunyikan dalam Pasal 240 UU K-PKPU 

diatas, Hadi Shubhan juga menjelaskan dampak – dampak yang terjadi 

akibat dari dinyatakannya Debitur berstatu PKPU, diantaranya:46 

1.  kewenangan dalam kepengurusan harta tersebut masih berada di 

tangan debitor itu sendiri. Hanya saja kebebasan debitor memang 

dibatasi dengan keberadaan pengurus yang bertanggung jawab 

terhadap Hakim Pengawas. 

                                                            
46 Hadi Shubhan,Op.Cit,hlm.118 
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2. Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, tanpa ada 

perdamaian atau Debitur tidak mengajukan Perdamaian maka 

Debitur Langsung Pailit dalam keadaan Insolvensi. 

3. Debitur Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan 

Pelaksanaan Eksekusi Ditangguhkan hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa 

selama berlangsungnya PKPU, maka debitur tidak dapat dipaksa 

untuk membayar hutang-hutangnya serta semua tindakan 

eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang 

tersebut juga harus ditangguhkan. 

4. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan hal ini sesuai 

berdasarkan pada Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 

Tahun 2004, sebenarnya secara prinsip PKPU tidak 

menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun 

menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi, terhadap 

perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu 

piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur tidak 

mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna 

melaksanakannya kepada pihak ketiga setelah dicatatnya 

pengakuan tersebut, maka hakim dapat menangguhkan 

pengambilan keputusan mengenai hal tersebut hingga 

berakhirnya PKPU. 
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5. Debitur Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat hal ini 

sesuai Berdasarkan pada Pasal 243 ayat (3) UU No. 37 Tahun 

2004, Debitur yang telah ditunda kewajibannya pembayaran 

hutangnya tidak boleh beracara di peradilan baik sebagai 

penggugat ataupun sebagai tergugat dalam perkara yang 

berhubungan dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan 

dari pihak pengurus. 

6. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditur 

Preferens. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 

244 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa PKPU tidak berlaku 

bagi tagihan dari kreditur separatis, atau terhadap tagihan yang 

diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur. 

Maka jelas bahwa terhadap debitur dengan hak istimewa, debitur 

juga harus membayar hutangnya secara penuh. Apabila 

pembayaran hutang tidak mencukupi dari jaminan tersebut, 

kreditur preferen masih mendapatkan haknya sebagai kreditur 

konkuren, termasuk di dalamnya hak untuk mengeluarkan suara 

selama PKPU. 

7. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap 

Beberapa Jenis Biaya Penting hal ini sesuai dengan Pasal 244 

yang menyatakan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap beberapa 

jenis biaya tertentu (misal : tagihan yang dijamin dengan gadai). 
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8. Hak Retensi yang dipunyai oleh Kreditur Tetap Berlaku. Bahwa 

terhadap barang-barang yang ditahan oleh pihak kreditur wajib 

dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap 

hutang yang bersangkutan jika hal tersebut menguntungkan harta 

pailit. (Pasal 245 UU No. 37 tahun 2004). 

9. Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan. Seperti 

halnya kepailitan, PKPU juga mengenal apa yang disebut dengan 

masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan hutang. 

Hanya saja lama pelaksanaan masa penangguhannya berbeda 

dimana apabila kepailitan adalah selama 90 hari, maka lama 

masa penangguhan dalam PKPU adalah 270 hari (maksimum). 

Diatur dalam pasal 246 UU No. 37 Tahun 2004. 

10. Bisa Dilakukan Kompensasi hal ini didasari pada Pasal 247 ayat 

(1) UU No. 37 Tahun 2004, kreditur dapat melakukan 

kompensasi atas hutang dan piutangnya terhadap debitur asalkan 

hutang piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakunya 

PKPU. 

Mengenai syarat materil dalam mengajukan PKPU yang dilakukan 

oleh Kreditur, sejatinya telah di atur dalam Pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 UU K-

PKPU yang di rumuskan dengan unsur – unsur sebagai berikut: 

1. “Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu Kreditur; 
2. Debitur mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih; 
3. Kreditur memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya”; 
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Dikala semua syarat – syarat yang diajukan Kreditur dalam 

Permohonannya diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan dalam 

hal ini yang berwenang adalah Peradilan Niaga, akan menyatakan Debitur 

Asing tersebut dalam keadaan PKPU Sementara  selama 45 (empat puluh 

lima) hari, yang nantinya selama kurun waktu tersebut Pengurus yang di 

angkat oleh Pengadilan akan mengadakan rapat - rapat yang di hadiri oleh 

Kreditur dan Debitur berkenaan dengan Pencocokan Piutang, masuknya 

kreditur lainnya dengan membawa sejumlah tagihan, Penawaran Proposal 

Perdamaian yang di lakukan oleh Debitur, dan sebagainya. 

Dan apabila dalam kurun waktu selama 45 (empat puluh hari) yang 

dimaksud belum mencapai kesepakatan maka atas persetujuan Kreditur, 

PKPU sementara tersebut dapat di perpanjang lagi selambat – lambat 270 (dua 

ratus tujuh puluh hari) terhitung sejak Putusan PKPU sementara tersebut 

diucapkan dan beralihkan kedudukan PKPU sementara tersebut menjadi 

PKPU tetap, hal ini telah di atur dalam Pasal 228 ayat 6 UU K- PKPU yang 

berbunyi: 

“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut 
perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) 
hari setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
Sementara diucapkan”. 

 
Selama kurun waktu yang di berikan diatas, maka Debitur 

diwajibkan untuk mengajukan Proposal Perdamaian berkaitan dengan Skema 

Pembayaran Utang, apakah langsung di lunasi oleh Debitur kepada Kreditur 

atau Debitur mengajukan Restrukturisasi utang kepada Kreditur, oleh 
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karenanya apabila Kreditur dan Debitur mencapai kesepakatan untuk 

berdamai, maka hal tersebut akan bermuara kepada Putusan Homologasi 

(perdamaian yang mengikat) sebagaimana yang di atur dalam Pasal 288 UU 

K-PKPU yang berbunyi: 

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan 
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”. 
 
Namun keadaan berbeda akan dialami oleh Debitur, manakala pada 

saat PKPU sementara, Debitur tidak kunjung mengajukan Proposal 

Perdamaian terhadap Kreditur, maka dalam keadaan tersebut “demi hukum 

harta pailit milik Debitur berada dalam keadaan Insolvensi”, hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 178 UU K-PKPU yang berbunyi: 

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana 
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, 
atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada 
dalam keadaan insolvensi”.47 

 
Keadaan Insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 UU K-

PKPU tersebut merupakan pintu masuk bagi Kurator untuk melakukan tugas 

pemberesan atas seluruh harta pailit yang dimiliki oleh Debitur. Hal ini telah 

ditegaskan dalam Pasal 98 UU K-PKPU yang menyatakan: 

“Sejak mulai pengangkatannya, 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” 
 

2.1.2.3 Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum umum dalam kepailitan 

                                                            
47 Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU K-PKPU) 
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Asas-asas dalam hukum kepailitan sebagaimana rezim hukum 

kepailitan menurut UU K- PKPU yang berlaku saat ini yaitu:  

1. Asas Keseimbangan. 

“Asas yang menyatakan bahwa di dalam UUKPKPU terdapat 
ketentuan yang di satu pihak dapat mencegah terjadi penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitor yang tidak jujur, di 
lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh para kreditor yang tidak beritikad 
baik”.  
 

2. Asas Kelangsungan Usaha. 

“Asas yang menyatakan bahwa di dalam UUKPKPU terdapat 

ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif 

tetap dilangsungkan”. 

3. Asas Keadilan. 

“Asas yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kepailitan 
diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 
berkepentingan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi 
penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing 
terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya” 
  

4. Asas Integrasi. 

“Asas yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan materiil di 

dalam UUKPKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem 

hukum perdata dan sistem hukum acara perdata nasional”.  

Selanjutnya mengenai beberapa prinsip hukum umum yang ada 

dalam kepailitan, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:48 

a. Prinsip Paritas Creditorium;  

b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte;  

                                                            
48 M. Hadi Subhan, Ibid., hlm. 27-66.   

Edwar Kelvin, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di Nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia 
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan  Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn) 
UIB repository @2019 



49 
 

c. Prinsip Structure Creditors (Structured Prorata);  

d. Prinsip Utang;  

e. Prinsip Debt Collection;  

f. Prinsip Debt Pooling;  

g. Prinsip Debt Forgiveness;  

h. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial;  

i. Prinsip Commercial Exit from Financial Distress”.  

Berikut ini akan di jelaskan prinsip hukum umum dalam kepailitan 

yang di maksud diatas, yaitu: 

Ad. a. Prinsip Paritas Creditorium 

Prinsip Paritas Creditorium mengandung arti “bahwa semua 

kekayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-

barang yang ada di kemudian hari yang akan dimiliki debitor, terikat 

kepada penyelesaian kewajiban debitor”. Prinsip ini diakui di dalam sistem 

hukum perdata di Indonesia sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 

1131 KUH. Perdata.  

Ad. b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte 

Prinsip Pari Passu Prorata Parte mengandung arti “bahwa seluruh 

harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor 

dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali 

jika antara kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus 

didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”. Prinsip ini diakui 
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di dalam sistem hukum perdata di Indonesia sebagaimana termuat dalam 

Ketentuan Pasal 1132 KUH. Perdata.  

Ad. c. Prinsip Structured Creditors (Structured Prorata) 

Prinsip Structured Creditors (Structured Prorata) adalah “suatu 

prinsip dalam kepailitan yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan 

berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing”, hal mana 

dalam kepailitan, kreditor-kreditor yang ada diklasifikasikan menjadi tiga 

macam, yaitu: kreditor separatis (secured creditors), kreditor preferen/ 

istimewa (preferred creditors), dan kreditor konkuren (unsecured creditors). 

Prinsip ini diakui di dalam sistem hukum perdata di Indonesia sebagaimana 

termuat dalam Ketentuan Pasal 1139 s.d. 1149 KUH. Perdata dan Pasal 55 

ayat (1) UU K-PKPU. 

Ad. d.Prinsip Utang  

Prinsip Utang yang dianut di dalam kepailitan menurut rezim hukum 

kepailitan yang berlaku saat ini “adalah prinsip utang dalam arti luas, yakni 

baik kewajiban utang yang timbul berdasarkan perjanjian maupun yang 

timbul berdasarkan undang-undang”. Prinsip ini diakui di dalam sistem 

hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana termuat dalam Ketentuan 

Umum Pasal 1 angka 6 UUKPKPU.  

Ad. e. Prinsip Debt Collection 

Prinsip Debt Collection adalah “suatu prinsip dalam kepailitan yang 

menyatakan bahwa kepailitan adalah sebagai sarana pemaksa untuk 

merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta 
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kekayaan debitor”. Prinsip ini diakui di dalam sistem hukum kepailitan di 

Indonesia mengingat sita jaminan (conservatoir beslag) yang bersifat umum 

terhadap seluruh kekayaan debitor pailit adalah sebagaimana termuat dalam 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU. 

Ad. f. Prinsip Debt Pooling 

Prinsip Debt Pooling adalah “suatu prinsip dalam kepailitan yang 

mengatur tentang pendistribusian harta pailit (boedel) yang harus dibagi 

diantara para kreditornya”, baik secara pari passu prorata parte dan 

structured creditors (structured prorata) serta mencakup pula tentang 

bagaimana harta pailit (boedel) harus dibagi diantara kreditor-kreditornya 

melalui kelembagaaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari 

lembaga pengadilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta 

terdapatnya hakim pengawas dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan. 

Prinsip ini diakui di dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, misalnya 

dapat dilihat dengan adanya kewajiban kurator untuk memuat daftar 

pembagian tetap di kepaniteraan pengadilan dan di harian surat kabar, 

masing-masing satu harian surat kabar nasional dan satu harian surat kabar 

lokal tempat domisili debitor dalam rangka pelaksanaan pemberesan 

terhadap harta debitor pailit sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 

192 ayat (1) s.d. ayat (3) UU K-PKPU. 

Ad. g. Prinsip Debt Forgiveness 

Prinsip Debt Forgiveness adalah “suatu prinsip dalam kepailitan 

yang memberikan keadilan bukan hanya kepada kreditor, akan tetapi juga 

Edwar Kelvin, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di Nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia 
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan  Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn) 
UIB repository @2019 



52 
 

kepada debitor melalui konsep fresh starting, hal mana terhadap debitor 

diberikan pengampunan atau permaafan atas utang-utangnya yang tidak 

bisa terbayar dengan harapan bahwa debitor akan memulai usaha baru 

tanpa dibebani oleh utang-utang lamanya yang bermasalah”. Prinsip ini 

diakui di dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia untuk jangka waktu 

yang ditentukan sebagaimana Ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU K-

PKPU, dikecualikannya beberapa aset Debitor dari harta pailit (boedel) 

sebagaimana Ketentuan Pasal 22 UU K-PKPU, diberikannya rehabilitasi 

kepada Debitor Pailit apabila Kreditor yang diakui sudah memperoleh 

pembayaran yang memuaskan sebagaimana Ketentuan Pasal 215 UU K-

PKPU. 

Ad. h.Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial 

Prinsip Universal mengandung arti bahwa “pada prinsipnya 

dimungkinkan atas putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara 

berlaku terhadap semua harta debitor, baik yang di dalam negeri di tempat 

putusan pailit djatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di 

luar negeri”. Prinsip ini diakui secara terbatas berdasarkan perjanjian antar 

negara terkait. Di dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, ketentuan 

mengenai Prinsip Universal dapat dilihat di dalam Ketentuan Pasal 212 UU 

K-PKPU. 

Sedangkan Prinsip Teritorial mengandung arti “bahwa putusan pailit 

suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya 

tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain”. Prinsip Teritorial 
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dalam kepailitan ini berkaitan erat serta berlaku sejalan dengan Asas 

Kedaulatan Hukum (Souvereignity) yang dianut oleh banyak negara di 

dunia. Dengan demikian, Asas Souvereignity memang membuat prinsip 

universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak serta merta 

dapat di akui oleh negara – negara asing. 

Ad. i.Prinsip Commercial Exit from Financial Distress 

Prinsip Commercial Exit from Financial Distress mengandung arti 

“bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian 

utang yang membelit dan secara finansial sudah tidak bisa lagi 

terselesaikan oleh debitor bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru 

digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha”. 

2.1.2.4 Tinjauan Umum Keadaan Insolvensi 

Pemahaman makna insolvensi tidak terlepas dari sejarah hukum 

kepailitan itu sendiri. Sejarah keadaan insolvensi atau tidak mampu 

membayar utang bermula ketika italia mengadopsi prinsip – prinsip dan 

konsep hukum kepailitan yang berlaku pada zaman Romawi kuno. 

Selanjutnya, prinsip keadaan debitur tidak mampu membayar utang di 

adopsi oleh prancis dari italia dan menyebar dari Prancis keseluruh negara – 

negara penganut civil law yang ada di benua Eropa. Menurut Levinthal, 

keadaan debitur telah berhenti membayar atau telah insolvensi lahir dari 

hukum kepailitan civil law. Keadaan berhenti membayar atau telah 
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insolvensi yang mengindikasikan debitur telah pailit, merupakan prinsip 

hukum kepailitan yang terpenting dalam sistem civil law.49 

Konsep Insolvensi menyebar ke belahan negara – negara di seluruh 

benua Eropah melalui Konvergensi hukum antar civil law dengan common 

law pada abad ke XIII dan XIV tatkala Inggris mengadopsi beberapa prinsip 

hukum kepailitan Prancis, salah satunya konsep insolven dalam hukum 

kepailitan.50 Konsep Insolven justru menjadi ciri khas negara penganut 

sistem common law karena dalam perjalanan sejarah hukum kepailitan di 

negara – negara sistem common law pada umumnya, keadaan insolven 

menjadi syarat utama yang harus dibuktikan agar debitur dinyatakan pailit. 

Namun demikian, definisi keadaan insolvensi masih tetap tidak memiliki 

batasan yang tegas dan terukur. Bahkan australia sebagai salah satu negara 

common law tidak memiliki definisi juridis yang jelas tentang keadaan 

insolven, hingga akhirnya terminologi hukum insolven dibakukan dalam 

Corporation Act (1993) dalam Pasal 95A pada tanggal 23 Juni 1993 yang 

kemudian diganti dengan Act Number 122 of 2001. Sejak tahun 2001, 

terminologi hukum insolven di Australia dirumuskan sebagai lawan kata 

solvent:51 

                                                            
49 Lois Edward Levinthal, The Early History of Bankrupty law, University of Pennsylvania Law 
Review and American Register, Vol.66, No 5/6 (April,1918), hlm. 242. Lihat juga J. Honsberger, 
The Failure to Pay One’s Debts Generally As They Become Due, American Bankruptcy Law 
Journal, Vol.54,hlm. 153-154 
50 Jerome Sgard, The Invention Of Modern Bankruptcy Law in Europe, 1808-1914, Paper di 
sampaikan pada the Firs Economic History Panel:Past, Present and Policy on International 
Financial Integration,Vienna, tanggal 30 September -1 Oktober ,2005,hlm.5. 
51 Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan- Teori Kepailitan, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 115   
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“A Person (including o company) is solvent if they are not solvent. A 

company is only solvent if it is able to pay all of its debts as and 

when they become due and payable” 

Dari definisi tersebut jelas bahwa tingkat solvabilitas seseorang atau 

suatu badan hukum (legal entity) ditentukan semata – mata dari 

kesanggupan debitur untuk membayar seluruh utang (is able to pay all of its 

debts) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Michael Quintan, 

keadaan Insolven di Australia tidak semata – mata diitentikan berdasarkan 

balance sheet untuk melihat apakah ada surplus aset atas seluruh utang 

perseroan, tapi semata – mata di ukur dari keadaan cash flow yang ada. 

“Insolvency is not ussualy determined merely by looking at the 
balance sheet of a copany and determaning whether there is a 
surplus of asssets over liabilities. Rather the emphasis is on cash 
flow. Of course companies may experience both types of insolvency 
simultaneously”52 
 
Untuk menilai keadaan finansial atau tingkat solvabilitas seorang 

debitur atau suatu legal entity, ada beberapa pendekatan Ilmu ekonomi yang 

lazim digunakan sebagai berikut:53 

1. Insolven berdasarkan Cash Flow Test. 

Dalam praktik peradilan di negara civil law, pendekatan klasik 

yang digunakan untuk mendekteksi keadaan insolven adalah 

berdasarkan cash flow test. Berdasarkan cash flow test : “orang 

atau badan hukum dianggap telah insolven ketika dia tidak 

mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo”. Dari 

                                                            
52 Ibid. 
53 Elyta Ras Ginting Op Cit hlm 117 
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pendekatan cash flow test debitur dinilai telah insolven 

berdasarkan kondisi tidak adanya ketersediaan dana segar atau 

dana liquid  yang demiliki debitur untuk membayar utang yang 

sudah jatuh tempo. Debitur yang telah berhenti membayar utang 

dikarenkaan ketiadaan uang tunai (cash) dinilai telah insolven. 

2. Insolven berdasarkan Balance Sheet Test. 

Dibandingkan dengan pendekatan cash flow test, pendekatan 

Balance Sheet Test dinilai lebih akurat menilai solvabilitas 

debitur yang tidak membayar utang karena ketiadaan persediaan 

uang tunai. Pendekatan Balance Sheet Test tidak memfokuskan 

penilaian solvabilitas debitur dari fakta telah tidak membayar 

utangnya yang telah jatuh tempo atau dari ketiadaan ketersediaan 

dana liqid atau uang tunai yang dapat segera digunakan untuk 

membayar utang yang sudah jatuh tempo. 

Pendekatan Balance Sheet Test berfokus pada perbandingan 

antara aset yang dimiliki debitur dengan besarnya kewajiban 

yang harus dipenuhi. Debitur yang tidak membayar utang 

dianggap insolven jika seluruh kewajiban untuk membayar 

(termasuk membayar biaya likuidasi) lebih besar jumlahnya 

dibanding sengan seluruh assetnya. Dalam kondisi yang 

demikian, debitur diperkirakan tidak akan dapat memenuhi 

kewajibannya untuk membayar seluruh utangnya yang sudah 

jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo dikemudian hari. 
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3. Insolven berdasarkan Going Concern Value. 

Keadaan going concern atau kelangsungan usaha suatu badan 

hukum sebagai hasil opini dari seorang auditor. Dengan adanya 

going concern, suatu usaha dianggap akan mampu 

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang 

tidak akan di likuidasi. Opini going concern yang diberikan oleh 

seseorang akuntan publik mengindikasikan perusahaan masih 

dapat meneruskan kelangsungan usahanya di masa yang akan 

datang, paling tidak untuk setahun ke depan.  

Mechael C Dennis, menyebutkan 9 (sembilan) kondisi yang 

dapat dijadikan acuan bagi para Akuntan untuk tidak 

memberikan opini going concern. Kondisi – kondisi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

- Arus uang kas minus (negative cash flow). 
- Mengalami kerugian secara terus menerus (significant net 

loss). 
- Menurunnya penjualan dan permintaan secara signifikan (a 

serious decline in sales and in demand). 
- Tidak dapat membayar utang kepada Kreditur separatis 

(default on dects owe secured creditors). 
- Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman (loan 

covenant violation). 
- Adanya kewajiban yang belum jatuh tempo yang harus 

dilaksanakan pembayarannya (sizeable contingent 
liabilities). 

- Terjadi pengembalian Produk secara massal (Major products 
recalls). 

- Perusahaan mendapat sanksi pajak (taxs liens placed on the 
business). 

- Perusahaan sedang di gugat secara hukum atas pelanggaran 
hak personal dari seseoranh yang di lakukan oleh perusahaan 
(law suits filed against the company in particular personal 
injury suit). 
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Bagaimana opini going concern dapat dijadikan acuan untuk 

mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan secara gamblang 

dikemukakan oleh Darminto Hartono yang menyebutkan sebagai going 

concern value yaitu kedaan ekonomi dan keuangan perusahaan dalam 

keadaan beroperasi.54 Untuk menilai apakah suatu perusahaan yang 

mengalami kesulitan finansial masih berstatus going concern, Darminto 

menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process dari rasio keuangan 

debitur. Adapun resiko keuangan debitur yang dijadikan sebagai peniliaan 

dalah liquiditas, solvabilitas, profitabilitas dan leverage perusahaan. 

Keempat rasio keuangan debitur tersebut masing – masing memberikan 

gambaran  keadaan perusahaan sebagai berikut: 

- Rasio likuditas memberikan informasi mengenai kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang 

dimiliki perusahaan. 

- Rasio Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. 

- Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya 

yang dimiliki. 

                                                            
54 Darminto Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap, Penerbit Lembaga 
Studi Hukum dan ekonomi, Universitas Indonesia –Fakultas Hukum, Jakarta, 2009.hlm. 32 
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- Rasion leverage menjadi indikator dari resiko yang mungkin 

akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan 

keuntungan.55 

Selain berfungsi untuk mengukur solvabilitas usaha debitur, rasio-

rasio keuangan debitur tersebut, menurut Darminto dapat digunakan untuk 

menentukan prosedur uang ideal ditempuh manakala debitur mengajukan 

permohonan penundaan pembayaran utang (suspension of payment). 

Apakah cara yang ditempuh dengan memberi penundaan utang tetap 

dengan melakukan reorganisasi utang, atau dengan melikuidasi harta 

debitur (pailit).56 

Di Indonesia, isitilah Insolvensi dalam hukum kepailitan mendapat 

perubahan konseptual setelah ordonansi Kepailitan atau Faillissements 

Verordening di perbaruhi pada tanggal 1998. Sebelumnya Wetboek van 

Kophandel (WvK) maupun Reglement op de Rechtvordering (Rv) 

menggunakan istilah onvermogen atau tidak mampu membayar. Dengan 

kata lain Debitur tidak mampu membayar adalah syarat untuk dapat 

dinyatakan pailit.57 

Namun pada masa berlakunya Perpu No.1 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang – undang tentang kepailitan, istilah debitur tidak 

mampu membayar utangnya telah diganti menjadi tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Istilah ini 

                                                            
55 Darminto,op.cit.,hlm 78-79 
56 Ibid.,hlm.80 dan 89 
57 Mr.H Van Des Tas, Kamus Belanda, Timun Mas, Jakarta,1957,hlm 217 
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diganti lagi menjadi tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih oleh UU Nomor 37 Tahun 2004.  

Keadaan tidak mampu membayar (inability to pay) atau insolvensi 

dijabarkan secara terperinci dalam pasal 178 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 

2004 sebagai berikut: 

(1) “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana 
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak 
diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi 
hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”. 

 
Berdasarkan rumusan yang terkandung dalam Pasal 178 ayat (1) UU 

Nomor 37 Tahun 2004 diatas, maka secara inplisit keadaan insolvensi juga 

bisa diakibatkan Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan oleh 

Debitur, rencana perdamaian di tolak oleh Kreditur, rencana perdamaian 

yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak 

berdasarkan putusan Majelis Hakim, artinya apabila Debitur tidak mau 

membayarnya maka keadaaan insolvensi juga dapat dialamatkan pada 

dirinya. 

2.1.2.5 Konsepsi Kepailitan Dalam Lintas Batas Negara (Cross-Border 

Insolvency) 

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam perkara kepailitan 

terdapat kemungkinan memiliki aspek Internasional dikarenakan faktor – 

faktor sebagai berikut: 

1. Debitur asing, atau 

2. Kreditur asing,atau 
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3. Benda dan/atau aset yang ada di luar negeri,atau 

4. Benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.58 

Beberapa masalah Hukum Kepailitan terkait aspek Internasional 

adalah kepailitan yang dialami oleh ING Barings,BCCI, Maxwell 

Communications, Olympian dan York bahkan di selain Kasus yang di teliti 

Peneliti Indonesia juga pernah mempailitkan perusahaan retail asal jepang 

bernama songo.59  

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan kepailitan lintas negara 

adalah jikat pailit dijatuhkan beserta akibat hukumnya terjadi sita umum 

(general attachment) terhadap keseluruhan aset debitur pailit, dan setelah 

ditelusuri ternyata terdapat harta dari debitur pailit yang berada di luar negeri, 

apakah putusan pailit ini juga dapat menyita aset – aset yang berada di luar 

wilayah hukum Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Rahman Bastian menyatakan 

bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan Wilayah, putusan – putusan asing tidak 

dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain. Hal ini juga 

berkaitan dengan prinsip kedaulatan hukum dimana masing – masing prinsip, 

putusan – putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara lain.60 

Akan tetapi, berkaitan dengan Prinsip Universal yang di anut dalam 

tatanan kepailitan menyebutkan bahwa Prinsip Universal merupakan prinsip 

yang menganggap suatu putusan pailit berlaku diseluruh dunia sehingga 

                                                            
58 ibid 
59 Adrian Sutendi, Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia,Bogor,2009,hlm.159. 
60 Rahmat Bastian, Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi dalam Hadi Shubban,Hukum 
Kepailitan,Prinsip,Norma dan Praktik Peradilan,Prenada Media Grup,Jakarta,2009,Hlm 78 
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putusan pailit yang di ucapkan disuatu negara mempunyai akibat hukum 

dimana pun orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta.61 Disamping 

prinsip Univeral terdapat prinsip lain yang melandasi pengaturan 

permasalahan harta debitur pailit yang terletak di lebih dari satu negara yaitu 

prinsip teritorialitas yang disebutkan oleh Jerry Hoff bahwa: 

“Suatu putusan kepailitan hanya memiliki akibat hukum dinegara 

dimana putusan tersebut di ucapkan” 

Negara yang merepakan prinsip teritorial pada prinsipnya tidak akan 

mengakui putusan kepailitan negara asing. Sehingga dapat dipahami bahwa 

bisa jadi hal ini yang menyebabkan putusan kepailitan Indonesia tidak 

diakui oleh negara – negara asing sebab di Negara Indonesia tidak secara 

serta merta mengakui putusan – putusan asing, jadi secara singkat di 

Indonesia apabila ditinjau dari UU Nomor 37 Tahun 2004 menganut prinsip 

Universal dalam arti putusan pailit pengadilan niaga di Indonesia seharusnya 

dapat diberlakukan tidak hanya di Indonesia melainkan juga di luar Wilayah 

Indonesia, sebaliknya Indonesia juga menganut Prinsip Teritorial terhadap 

putusan pailit pengadilan asing yang berdampak pada aset debitur pailit yang 

berada di wilayah Indonesia, sehingga putusan pailit Pengadilan Asing tidak 

dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia. 

Pembentukan perjanjian antara negara merupakan salah satu 

alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung kepailitan 

                                                            
61 Ibid,hlm. 89   
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lintas batas negara, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Hikmahanto Juwana.62 

Alternatif –alternatif sebagaimana yang dimaksud diatas, telah nyata 

dilakukan oleh beberapa  negara – negara yang telah melakukan konvensi, 

perjanjian bilateral, dan multilateral guna mengatur mengenai mekanisme 

kepailitan lintas batas sebagaimana yang akan di jelaskan dibawah ini: 

1. Konvensi yang diikuti oleh Negara Ciprus Negara Belanda  dan 

Negara Portugal yang di lakukan pada tahun 1971 yang pada 

pokoknya mengatur tentang pelaksanan putusan – putusan dalam 

Perkara Perdata dan Dagang. 

2. Komisi Hukum Perdagangan (UNCITRAL) yang dibentuk pada 

tahun 1997 oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang pada 

pokoknya untuk pelaksanaaan Putusan – putusan kepailitan yang 

tergabung dalam Anggota PBB, namun konvensi belum di 

gratifikasi oleh Indonesia.  

3. Perjanjian bilateral tentang kepailitan lintas negara antar Negara 

Malaysia dan Negara Singapura dimana pada pokoknya masing – 

masing negara secara serta merta mengakui kedudukan putusan – 

putusan yang di keluarkan oleh negara – negara tersebut. 

4. Perjanjian Multirateal yang dibuat oleh negara – negara Uni 

Eropa yang disebut sebagai The European Union Convention on 

Insolvency Proceedings (2000) .63 

                                                            
62 Op.Cit, hlm.48 
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Berdasarkan alternatif kepailitan antar negara  yang di uraian diatas 

ternyata sampai saat ini Indonesia tidak pernah melakukan, perjanjian 

bilateral, dan/atau multilateral untuk mengatur mengatur kepailitan lintas 

batas, padahal beberapa ahli hukum seperti Jono,Theodoor Bakker dan 

Herry N.Kurniawan menyebutkan bahwa pada intinya hukum kepailitan di 

Indonesia menerapkan Prinsip Universal terhadap keberlakuan hukum 

putusan kepailitan Indonesia di luar wilayah Indonesia dan/atau terkait harta 

debitur pailit yang berada di Luar wilayah Indonesia. Bahkan apabila kita 

melihat kebelakang pada masa sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004, 

yaitu Faillissements – Verordening dan UU No 4 Tahun 1998, Wijono 

Prodjodikoro dan Jerry Hoff pun menyebutkan bahwa pada intinya prinsiap 

universal memang diterapkan di Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa 

prinsip universal tidak hanya diterapkan pada hukum kepailitan yang 

berlaku saat ini, namun telah ada sejak masa berlakunya Faillissements – 

Verordening.64 

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan implementasi asas paritas 

creditorium sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan 

asas pari passu pro rata parte  dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 

KUH Perdata menyatakan bahwa:  

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan”.  
 

                                                                                                                                                                   
63 Dr. Susanti Adi Nugroho,S.H.,M.H, 2018, Hukum Kepailitan di Indonesia, Prenadamedia 
Group, Jakarta, hlm. 427 
64 Ibid 
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Fredrick B.G Tumbuan memaknai rumusan Pasal 1131 KUHPerdata 

sebagai berikut:  

“setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki debitur adalah menjadi 

tanggungan bagi utang – utangnya dimanapun barang itu berada”.65 

Dengan dinormakannya prinsip universal, maka bertitik tolak 

terhadap Pasal 1132 BW Kurator sejatinya harus melakukan pemberesan 

tidak hanya di Wilayah Republik Indonesia melainkan juga di luar Wilayah 

Republik Indonesia.66 Sehingga prinsip Universal ini memberikan makna 

bagi penormaan asas pari passu pro rata parte  dalam Pasal 1132 

KUHPerdata, bahwa suatu kepailitan akan mengakibatkan keseluruhan harta 

kekayan milik debitur pailit, baik berupa barang bergerak maupun tidak 

bergerak, yang ada sekarang maupun yang baru akan ada di kemudia hari 

harus merupakan penglunas bagi hak – hak para kreditur.67 

Dengan diaturnya prinsip atau asas universal dalam peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun secara tersirat, 

maka bagi setiap putusan kepailitan yang di ucapakan di Indoensia 

membawa akibat hukum tidak hanya bagi diberlakukannya sita umum 

kepailitan atas harta kekayaan debitur yang terletak dalam wilayah 

Indonesia, namun juga yang terletak di luar Wilayah Indonesia. 

                                                            
65 Frederick B.G Tumbuan, Naskah Akademik Peraturan Perundang – undangan tentang 
Kepailitan Pengganti  Faillissements – Verordening Stb,1905 -217 jo.Stb,1906 -348, BPHN 
Departemen Kehakiman Republik Indonesia,1994,hlm.40. 
66 Ricardo Simanjuntak, Ketentuan Hukum Internasional dari UU No.4 Tahun 1998 (Cross Border 
Bankruptcy), dalam: Emmy Yuhassarie (Ed.), Undang – Undang Kepailitan.,Op.Cit.,hlm.328. 
67 Kartini Muljadi,Actio Paulina dan Pokok – Pokok Tentang Pengadilan Niaga, dalam: Rudhy 
A.Lontoh,et.al.,Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, Alumni,Bandung,2001,hlm.300. 
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2.1.2.6 Ruang Lingkup Kurator dalam Pemberesan Boedle Pailit 

berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 

Terkait kewenangan pelaksanan tugas pemberesan yang di lakukan 

oleh kurator terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan: 

“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”. 
 
Tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan bagian 

terpenting dan tersulit dan memakan waktu dari proses kepailitan seseorang 

debitur maupun badan hukum. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah 

pasal yang mengatur tentang hal – hal yang berkaitan dengan pengurusan 

harta pailit dalam UU K-PKPU. 

Proses pengurusan harta pailit merupakan serangkaian perbuatan 

hukum atas harta pailit yang merupakan kewenangan mutlak dari kurator 

yang diangkat dalam putusan pailit selaku pengurus dan pemberes harta 

pailit. Tindakan yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh 

seseorang Kurator adalah mengamankan harta pailit68, karena dasar dari 

tujuan hukum kepailitan pertama – tama dibangun atas dasar menghimpun 

seluruh harta kekayaan debitur untuk membayar utang – utang atau 

kewajibannya  kepada para kreditur. Untuk keperluan itu, kurator harus 

secepatnya mengumpulkan data dan mengamankan harta seluruh harta 

debitur pailit yang telah berstatus berada dibawah sita umum. Upaya 

                                                            
68 Lihat Pasal 98 UU Nomor 37 Tahun 2004. 
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selanjutnya setelah mengamankan ahrta pailit adalah mencatatkan harta 

pailit tersebut dan berupaya untuk meningkatkan nilai maupun jumlah harta 

pailit dan sedapat mungin menekan biaya kepailitan agar tidak membebani 

harta pailit. 

Sehubungan dengan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, 

kurator memiliki kewenangan mutlak untuk mengeluarkan kebijakan dalam 

mengurus harta pailit dan berwenang bertindak sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh UU K-PKPU. Ketentuan tentang ini secara tegas 

ditemui dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU K-PKPU yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan 
memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, 
meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau 
pemberitahuan demikian dipersyaratkan”; 
 
Tugas pemberesan yang paling penting tidak lain adalah melakukan 

pencarian atau investigasi harta pailit untuk kepentingan pendaftaran harta 

pailit. Hal ini telah ditegaskabn dalam Pasal 100 ayat (1_, (2) dan (3)UU K-

PKPU yang menyatakan: 

“Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 
(dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya 
sebagai Kurator, Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah 
tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas, Anggota 
panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan 
pencatatan tersebut”. 
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Pencatatan harta pailit adalah semacam inventarisasi dari barang – 

barang yang termasuk dalam sita kepailitan yang sering melibatkan 

seseorang juru taksir.69 

Setelah pelaksanakan Pemberesan Boedel Pailit tersebut selesai 

dilakukan oleh kurator, maka tibalah waktu Kurator untuk membagi-bagikan 

harta pailit (Boedel Pailit) kepada kreditur - kreditor sesuai dengan daftar 

pembagian. Hal ini telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

188 UU K-PKPU yang menyatakan: 

“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”.  

2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) 

 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan 

penyempurnaan dari Perpu No.1 Tahun 1998 yang dijadikan UU No.4 

Tahun 1998 yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan 308 Pasal, yang 

pembuataannya telah mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 2004.  

Perbedaan yang sangat signifikan antara UU No.4 Tahun 1998 

dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya bahwa UU Nomor 

37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi 

norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang 

piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya 

                                                            
69 J.B.Huizink,op.cit.,hlm.53 
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pengembangan dan proyektifitas masyarakat dalam mengelola hukum 

khususnya dalam penyelesaian persengketaan utang – piutang 

dikarenakan UU No.4 Tahun 1998 dirasa belum memadai. 

Namun apakah ketentuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di 

masyarakat ? atau justru sebaliknya, pengaturan tersebut masih akan 

mengalami perubahan. Hal tersebut tergantung pada perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri, yang jawabannya bertumpu 

pada bagaimana penerapan atau praktik di peradilan Niaga. Salah satu 

nya dapat ditemukan dari Penelitian yang di lakukan Peneliti dalam 

Tesis ini, yang diharapkan mampu menjadi salah satu acuan apakah 

UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut layak di pertahankan, atau 

diharapkan mengalami penyempurnaan.  

2.1.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan implementasi asas paritas 

creditorium hal ini telah tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas 

pari passu pro rata parte  dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUH 

Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang 

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

baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”.  

Kreditor separatis (secured creditors), kreditor preferen/ istimewa 

(preferred creditors), dan kreditor konkuren (unsecured creditors)”, 
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sebagaimana yang di terapkan Sistem Kepailitan di indonesia merupakan 

muara dari Prinsip ini diakui dalam pranata keperdataan Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1139 s.d. 1149 KUH. 

Perdata. 

2.1.3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan 

kata lain Hukum Dagang merupakan perluasan daru Hukum Perdata. Hukum 

Dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang 

satu dan yang lainnya dibidang perniagaan. KUHD lahir bersama 

KUHPerdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas 

konkordansi70 juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia 

merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua 

kitab tersebut berlaku di Indonesia. 

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tesis yang diteliti oleh Peneliti ini secara inplisit memiliki kaitannya 

dengan penelitian dibawah ini, antara lain sebagai berikut :  

2.1.4.1.Lili Naili Hidayah, dengan Jurnal Ilmu Hukum nya yang 

berjudul “Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan 

Menurut Hukum Kepailitan Indonesia” Dosen S1 Pada 

Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2017. Hasil Penelitian 

menyimpulkan Pengaturan Insolvensi diperlukan sebagai 

syarat permohonan pailit bagi debitor untuk menghindari 

                                                            
70 Asas konkordansi / asas keselarasan (concordantie begeinsel) adalah asas yang menyamakan 
hukum yang ada di Belanda  dengan hukum yang ada di Indonesia. 

Edwar Kelvin, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di Nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia 
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan  Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn) 
UIB repository @2019 



71 
 

debitor yang pailit dalam keadaan solven. Pengaturan 

Insolvensi ini dibarengi dengan adanya pembatasan nominal 

utang yang dibuktikan dengan adanya suatu Insolvency test, 

tes ini bisa dijadikan indikator dalam hal apakah seorang 

debitor dalam keadaan bisa dinyataakan pailit dan bagi 

debitor untuk mengetahui perbandingan jumlah aset debitor 

dengan jumlah utang-utang yang dimiliki debitor terhadap 

kreditornya. 

2.1.4.2.Lie Yessica Susanto, dengan judul tesis “Kepailitan Lintas 

Batas Negara (Cross Border Insolvency)” Universitas 

Airlangga, 2013. Hasil Penelitian menunjukkan Putusan 

Kepailitan yang di keluarkan oleh Peradilan Niaga Indonesia 

seharusnya dapat diberlakukan di Luar Wilayah Indonesia 

oleh karena Hukum Kepailitan Indonesia menganut prinsip 

asas universal akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena 

berbenturan terhadap wilayah kedaulatan wilayah negara lain 

(souveregnty). 

2.2 Landasan Teori 

Dlam menganalisis penmasalahan yang dirumuskan, diharuskan 

memiliki beberapa teori yang relevan, guna menelusuri permasalahan yang 

diteliti agar dapat dijelaskan secara memuaskan.  

Dalam kesempatan ini, Peneliti akan menggunakan teori-teori yang 

terdiri sebagai berikut: 
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2.2.1 Teori Perlindungan Hukum oleh Philiphus M. Hadjon 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan 

untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang 

melakukan wanprestasi.71 

Perlindungan hukum juga berarti Adanya jaminan hak dan kewajiban 

manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam 

hubungan dengan manusia lain.72 

Peran hukum dalam perwujudannya terhadap masyarakat adalah 

dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya 

terganggu. Jika terjadi konflik atau sengketa di dalam kehidupan 

masyarakat, maka harus segera diselesaikan menurut hukum yang berlaku, 

sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Perlindungan 

kepentingan masyarakat dengan menciptakan tatanan masyarakat yang 

tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang adalah merupakan 

tujuan pokok dari hukum itu sendiri. 

Prinsipnya subyek hukum dengan obyek hukum memiliki hubungan 

yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban.Hak dan 

kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh 

                                                            
71 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, hal.10. Diambil pada tanggal 12 Maret 2016 dari 
repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20I.pdf 

72 Ibid. 
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hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dalam menjalankan 

kepentingannya. 

Philiphus M. Hadjon mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai 

landasan Ideologi Indonesia harus memberikan Perlindungan Hukum 

terhadap seluruh warga – warga negara Republik Indonesia. Hal tersebut 

dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai – 

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam sila 

pertama yang diharapkan mampu menjunjung tinggi kebersamaan antar 

sesama warga negara.73 

Philiphus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 

2 (dua), yaitu : 

a.  Perlindungan hukum yang preventif 

b. Perlindungan Hukum yang represif 

b.1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum 

b.2.Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding 

administrasi.  

b.3. Badan-badan khusus74 

 
 

                                                            
73 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia(Sebuah Studi tentang 

prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum), 
Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 84. 

74Philipus M. Hadjon, Op. Cit.,  hlm. 2-5.  
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