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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kepailitan 

        1. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan   

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak 

mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran atas utang-

utangnya kepada kreditor, dan pernyataan pailit atas debitor tersebut 

harus dimintakan pada pengadilan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Undang-Undang Kepailitan) sebagai pranata hukum lembaga kepailitan 

yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang terlibat di dalamnya. 

Peraturan kepailitan ini sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan 

Belanda, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348, tapi dalam praktek 

peraturan itu hampir-hampir tidak dipakai. Sangat sedikit kasus-kasus 

yang ada saat itu yang mencoba memakai peraturan trtsebut.  

Namun, dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang 

kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang 

memperbaharui peraturan kepailitan yang lama, maka serta merta dunia 

hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di pengadilan, 

dalam hal ini pengadilan niaga. Apalagi, salah satu keunggulan Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1998 ini adalah prosedurnya yang serba cepat  

jika dibandingkan dengan prosedur dalam peraturan 1905 yang cukup 
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lama. Namun pada akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 

tersebut telah diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU).
 6

 

Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum 

yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga 

kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena Peraturan Kepailitan sebagai 

produk hukum kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan 

sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan 

mekanisine penyelesaian utang piutang. Dengan dikeluarkannya 

ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998, para pihak seperti bersemangat untuk 

mencoba penyelesaian utang piutang dengan menggunakan lembaga 

kepailitan, dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan ini akan dapat 

menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur 

yang serba cepat.
 7  

Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan lembaga peradilan 

yang dapat menampung upaya penyelesaian utang piutang melalui 

lembaga kepailitan, maka pada tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga 

                                                           
6
 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, 

hal.1. 
7
 Ibid hal 2. 
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Jakarta Pusat, dan kemudian menyusul Pengadilan Niaga Medan, 

Semarang, Surabaya dan Makasar pada tahun 1999. 

Demikianlah maka hukum kepailitan yang semula sangat jarang 

dipakai dan seperti disimpan dalam museum, dengan berlakunya undang-

undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disempurnaka dengan udang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004 kemudian menjadi sangat banyak dipakai dan 

merupakan pemandangan sehari-hari di pengadilan niaga layaknya sang 

pendekar yang sudah lama bertapa dan kemudian turun gunung untuk 

mengalahkan ketidakadilan.   

Akan tetapi, tentunya hukum kepailitan yang berlaku sekarang 

haruslah memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, 

pasti, modern, dan terekam dengan baik. Jika tidak demikian hukum 

kepailitan ini benar-benar menjadi drakula penghisap darah atau 

pembantaian debitor di Indonesia ini. 

 

         2. Menurut Pendapat Para Ahli Hukum 

Menurut Sutedi (2009) kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi 

atas seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk 

kepentingan semua kreditor-kreditornya (Orang-orang yang berpiutang).
 

8  
Kepailitan itu merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun 

eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada debitor. Jika 

diperhatikan, prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor 

                                                           
8
 Sutedi, Adrian, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. 
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sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Namun, jika 

debitor memohon sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai pailit, ada 

kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu itikad tidak 

baik pada debitor. Apabila si kreditor yang memohonkan pernyataan 

pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap 

pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor 

harus memang nyata-nyata mempunyai tagihan kepada debitor. 

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan kepailitan adalah 

"faillissemetis en gerechtelijk beslag op hrt gehele vermogen van een 

schuldenaar behoeve van zjin gezamenlijk schuldeiser". Kepailitan 

adalah suatu sitaan umum terhadap semua dari harta kekayaan seorang 

debitor (si berhutang) untuk melunasi hutang hutangnya kepada kreditor 

(si berpiutang).
9
 

 

B. Tujuan Hukum Kepailitan  

Sebagaimana dikutip oleh Jordan dari buku The Early History of 

Brankrupcy Law, yang ditulis Louis E. Lecinthal, tujuan utama dari hukum 

kepailitan digambarkan sebagai berikut: “All bankruptcy law, however, no matter 

when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It 

aims first, to secure an quitable division of the insolvent debtor’s property among 

all his creditors, and in the second place, to prevent on the part of the insolvent 

                                                           
9
 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal 

7. 
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debtor conduct detrimental to the interest of his creditors. In the other words, 

bankruptcy  law seeks to protect the creditors, first, from one another and, 

secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor 

from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some of 

the systems og bankruptcy, but his is by no means a fundamental feature of the 

law”.
10

 

Oleh karena itu, beberapa tujuannya ialah sebagai berikut:
 11

 

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di 

antara para kreditornya. 

2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan kepentingan para kreditor. 

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para 

kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. 

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy, 

sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-Undang kepailitan 

(Bankruptcy Laws) adalah untuk memberikan forum kolektif untuk 

memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang 

debitor yang tidak cukup nialinya (debt collection system). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan tujuan-tujuan dari hukum  

kepailitan, yaitu sebagai berikut:
 12

 

                                                           
10  Sutedi, Adrian, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.29. 
11

 Ibid, hal.29. 
12

 Ibid, hal.30. 
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a. Melindungi  para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Semua harta kekayaan 

debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada 

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi 

perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur 

untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. 

Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 

1131 KUH Perdata. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya 

saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan 

dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang 

Kapailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat mendapatkan 

bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.  

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para 

kreditornya sesuai dengan asas pari passu (mambagi secara 

proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren 

berdasarkan perimbangan besarnya  tagihan masing-masing). Di dalam 

hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH 

Perdata. 

c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, 

maka debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan 

memindahtangankan harta kekayaannya. 
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d. Hukum kepailitan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada 

debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara 

memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kapailitan Amerika, 

seorang debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari 

utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi 

terhadap harta kekayaannya. Sekali pun nilai harta kekayaannya setelah 

dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi 

seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, debitor tersebut tidak 

lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. 

e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan 

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga 

perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. 

f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk 

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-

utang debitor. 

 

C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan 

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapt dijadikan 

landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat 

pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum 

terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika 

hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Di samping 
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itu pula prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu 

norma sudah pada jalur yang benar (on the tight track). Penggunaan 

prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam 

kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. 

Undang-Undang kepailitan  secara expressis verbis menyatakan bahwa 

sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam 

kepailitan dapat dijadikan dasar hakim untuk memutus. Dalam pasal 8 ayat 

(5) UUK menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) wajib memuat pula: a. Pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan b. Pertimbangan hukum 

dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.  13. 

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan: 

1.  Prinsip Paritas Creditorium  

Prinsip Paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan para keditor) 

menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap 

semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar 

utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. 

Prinsip Paritas Creditorium mengandung makna bahwa semua 

kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang 

tidak bergerak  maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan 

                                                           
13

 Shuban, Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2009, hal.27. 
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barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada 

penyelesaian kewajiban debitor.
14

 

Filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan 

suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utanf 

debitor terhadap kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan 

jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi 

jaminan  terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor itu tidak 

berkaitan langsung dengan utang-utangnya tersebut. 

2. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut 

merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus 

dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para 

kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan 

dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada 

pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya. Jika prinsip 

paritas creditorium bertujuan untuk memberikan keadilan kepada 

semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan 

debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan 

langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip pari passu 

prorata parte memberikan keadilan bagi kreditor dengan konsep 

keadilan proporsional, dimana kreditor yang memliliki piutang yang 

lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya 

                                                           
14

 Ibid, hal 28 
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dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil 

daripadanya. 
15

 

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi 

utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara 

sesuai dengan proporsinya (pond-pond gewijs) dan bukan dengan cara 

sama rata. 

 

3. Prinsip structured creditors 

Pengguanaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan 

prinsip pari passu prorate parte dalam konteks kepailitan juga masih 

memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya 

bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama 

kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan 

kebendaan dan/atau kreditor yang mempunyai hak prefensi yang telah 

diberikan oleh Undang-Undang.   

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan 

dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah 

bentuk sebuah ketidakadilan. Bukankah maksud adanya lembaga 

jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang 

jaminan tersebut. Jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya 

antara kereditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang 

tidak memiliki jaminan kebendaan, maka adanya lembaga hukum 

                                                           
15

 Kartini Muljadi, “Actio Paulina dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga” dalam: Rudy A. 

Lontoh et.al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, h. 300.   
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jaminan menjadi tidak bermakna lagi. Demikian pula dengan kreditor 

yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak 

preferensi dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan 

dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, 

maka untuk apa undang-undang melakukan pengaturan terhadap 

kreditor-kreditor teretntu dapat memiliki kedudukan istimewa dan 

karenanya memiliki preferensi dalam pembayaran terhadap piutang-

piutangnya. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan 

adanya prinsip structured creditors (ada yang menyebut dengan nama 

prinsip structured prorata).
 16 

4. Prinsip utang 

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat 

menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara 

kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka 

esensi kepailitan menajdi tidak ada karena kepailitan adalah 

merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor 

untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan 

demikian, utang merupakan raison d’etre dari suatu kepailitan. Utang 

sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting 

sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang 

tersebut.
 17
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 Shuban, Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2009, hal.31. 
17

 Ibid, hal.34. 
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Konsep utang dalam hukum kepailitan juga berdasar pada asas 

konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah asas 

konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu 

bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. 

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena 

perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia 

mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau 

tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai 

utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang sama 

dengan prestasi.
 18

 

5. Prinsip debt collection 

Debt collection principle (prinsip debt collection) mempunyai makna 

sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan 

menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Pada zaman 

dahulu prinsip debt collection dimanifestasikan dalam bentuk 

perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (mutilation), dan 

bahkan percincangan tubuh debitor (dismemberment). Sedangkan pada 

hukum kepailitan modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk 

antara lain likuidasi aset. Tri Hernowo menyatakan bahwa kepailitan 

dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. 

Emmy menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat 

collective proceeding. Artinya, tanpa adanya hukum kepilitan masing-

                                                           
18

 Fred, BG Tumbuan, “Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan 

Kepailitan”, dalam : Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, , 

Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal.7. 
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masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri 

mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh 

karena itu, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut collective 

action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari 

masing-masing kreditor. Dengan adanya hukum kepailitan, maka dapat 

memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-

sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitor diteruskan 

kelangsungan usaha atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas 

mengikuti skim karena adanya prosedur pemungutan suara.
 19 

Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa 

utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh 

debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari 

debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap 

segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan 

umum bagi kreditornya. Sebagai suatu alat untuk melakukan 

pengembalian utang-utang dari debitor dengan cara melakukan 

likuidasi asetnya, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan 

pemberesan aset-aset debitor dengan jalan melikuidasi aset-aset 

debitor. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan 

adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan 

jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, 

diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (uitvoerbaar bij 
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voorraad), adanya ketentuan masa tunggu (stay) bagi pemegang 

jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan 

pemberesan. 

6. Prinsip debt pooling 

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana 

harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam 

melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada 

prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte serta 

pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (structured 

creditors principle).
20

  Dalam perkembangannya prinsip debt pooling 

ini lebih luas konsepnya dari sekedar melakukan distribusi aset pailit 

terhadap para kreditornya secara pari passu prorate parte maupun 

secara structured creditor (pembagian berdasrakan kelas kreditor). 

Prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan 

terutama yang berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus 

dibagi antara kreditornya. 
21

 

Prinsip debt pooling juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-

sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan 

dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim 

(oneigelijke incassoprocedures), pengadilan yang khusus menangani 

kepailitan dengan kompetensi absoutnya yang berkaitan dengan 

kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya 
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hakim komisaris dan kurator, serta hukum acara yang spesifik 

kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.
 22

 

7. Prinsip debt forgiveness 

Prinsip debt forgiveness mengandung arti bahwa kepailitan adalah 

tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja 

atau hanya sebagai sarana tekanan (pressie middel), akan tetapi bisa 

bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus 

ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan 

sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-

utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada 

pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut 

menjadi hapus sama sekali. Implementasi dari prinsip debt forgiveness 

ini dalam norma hukum kepilitan adalah diberikannya moratorium 

terhadap debitor atau yang dikenal dengan nama penundaan kewajiban 

pembayaran utang untuk jangka waktu yang ditentukan, 

dikecualikannya beberapa aset debitor budel pailit diberikan status 

fresh-staring bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk 

melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama.
 23 

Adanya prinsip debt forgiveness tidak lepas bahwa suatu usaha akan 

terkandung di dalamnya suatu risiko dan atau ketidakpastian 
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(uncertenty) dan semua risiko berpotensi merugikan usaha dan bahkan 

bisa pula sampai membangkrutkan usaha subjek hukum tersebut. 

Apabila suatu usaha sudah diurus dengan tata kelola yang baik dan 

atau ketidakpastian dan pelaku usaha tidak tahan menghadapi risiko 

dan atau ketidakpastian tersebut sehingga menyebabkan usahanya 

mengalami suatu kesulitan keuangan dan bahwa menyebabkan pelaku 

usaha itu insolven, maka pranata kepailitan menjadi jalan keluar 

terhadap kondisi tersebut. Ketika kepailitan telah digunakan untuk 

menyelesaikan kondisi pelaku usaha yang insolven, akan tetapi harta 

kekayaan perusahaan tidak dapat mencukupi, maka adalah tidak adil 

beban risiko ditanggung bersama antara debitor sendiri dengan 

kreditor.
24

 Debitor menanggung risiko tersebut dengan segenap harta 

kekayaannya sampai harta kekayaan itu habis dan kreditor 

menanggung risiko tersebut dengan tidak terbayarkannya sisa utang 

yang tidak tercukupi harta debitor itu. Bentuk penyeimbang risiko 

itulah lahir prinsip debt forgiveness tersebut. Sisa utang debitor yang 

tidak terlunaskan diampuni dan debitor dapat memulai usaha lagi tanpa 

dibebani utang-utang lamanya yang tak terlunaskan tersebut. Sebuah 

bentuk keadilan yang sangat elok. 

8. Prinsip universal dan prinsip teritorial 

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan 

pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit 
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tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di 

dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap 

harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek 

internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai cross border 

insolvency.
 25

 

Berbicara tentang putusan pailit yang diputus oleh pengadilan asing 

yang akan dieksekusi di suatu negara, pada dasarnya akan terkait 

dengan pertanyaan apakah putusan pengadilan asing dapat dieksekusi 

di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan 

sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan 

pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. 

Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada negara-negara yang 

menganut sistem civil law tetapi  berlaku juga  bagi negara-negara 

yang menganut sistem common law. Penolakan eksekusi terhadap 

putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kadulatan negara. 

Sebuah negara yang memiliki keadulatan tidak akan mengakui institusi 

atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut secara sukarela 

menundukan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan 

yang ada dalam suatu negara maka wajar apabila pengadilan tidak 

akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing. 

Rahmat Bastian juga menyatakan bahwa berdasarkan prinsip 

kedaulatan wilayah, putusan-putusan asing tidak dapat secara langsung 
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dilaksanakan dalam wilayah negara lain.
 26 

Hal ini juga berkaitan 

dengan prinsip kedaulatan hukum dimana masing-masing prinsip, 

putusan-putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara 

lain.
 27

 

Prinsip umum mengenai teritorial putusan pengadilan suatu negara 

tidak berlaku pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Putusan pailit 

suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh 

karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain. 

Kenyataan ini pada satu segi dapat menjadi kebutuhan terhadap para 

pelaku usaha yang melintas batas suatu negara. Apabila terdapat 

pembenturan antara prinsip universal dan prinsip teritorial, maka yang 

akan dipakai adalah prisip teritorial. Hal itu diakarenakan kedaulatan 

suatu negara akan berada diatas kekuatan hukum mana pun dan 

pendekatan asli dari suatu cross border insolvency adalah prinsip 

teritorial. 
28

 

 

D. Syarat-Syarat Kepailitan 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, syarat dan putusan pailit 

tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: 
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1.  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.  

2.  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh 

kejaksaan untuk kepentingan umum. 

3.  Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia. 

4.   Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan 

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

5.   Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana 

Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Menteri Keuangan. 

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan 

dan/atau diatur dalam Undang-Undang kepailitan, diputuskan oleh Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. 

Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, 

Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan 

pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah persero suatu firma, 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma 

tersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di 

wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di 

wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan 

adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor 

pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik 

Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan 

hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Permohonan 

pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. Kemudian panitera 



 33 

mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang 

bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan 

tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit 

kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 

didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 

permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan 

dan menetapkan hari sidang.
29

 

 

Berdasarkan pada uraian diatas tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan dinyatakan pailit adalah  

sebagai berikut: 

a. Adanya utang 

b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih 

(Pasal 2 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004) 

c. Adanya debitor dan kreditor 

d. Kreditor lebih dari satu 

 

1. Utang 

a. Pengertian Utang 

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang  

Nomor 37 Tahun 2004 adalah :  “Kewajiban yang dinyatakan atau 

dapat dinyatakan dalam  jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia 

maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan 

timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena   
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perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh   

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta  kekayaan debitor”
 30

 

Setiawan dalam bukunya Ordonansi Kapailitan serta Aplikasi 

Kini, mengemukakan bahwa utang seharusnya diberi arti luas, baik 

dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul 

karena adanya perjanjian utang-piutang (di mana debitor telah 

menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun 

kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari 

perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus 

membayar sejumlah uang tertentu.
31

 

 

b. Syarat-Syarat Kepailitan Berdasarkan Utang 

Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat   ditagih.  

Yang dimaksud “utang yang telah jatuh tempo/ waktu dan  dapat 

ditagih” menurut penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 adalah  

kewajiban untuk untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,  baik 

karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu  penagihannya 

sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi  atau denda oleh 

instansi yang berwenang, maupun karena putusan  pengadilan, arbiter, 

ataupun majelis arbitrase.  Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pasal 

2-7 UU No.37 Tahun 2004. 
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Syarat-syarat kepailitan antara lain sebagai berikut: 
32

 

a) Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua 

kreditur atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No.37 Tahun 2007). 

b) Paling sedikit harus ada dua kreditor (concursus 

creditorum). 

c) Harus ada utang. Udang-undang No 37 Tahun 2004 tidak 

menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan 

demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan 

pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada 

atau tidak adanya suatu utang. 

d) Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tidak 

membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah 

jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih. 

e) Syarat cukup satu utang dan telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Bunyi psal 2 ayat (1) didalam Undang-Undang No 

37 Tahun 2004 merupakan perubahan dari bunyi pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang kepailitan No 4 Tahun 1998 dan 

Faillissementverordening Stb. 1905 No.217 jo.S.1906 

No.348. 
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f) Debitor harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak 

membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus 

berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para 

kreditornya. 

 

 

2. Debitor dan Kreditor 

a.  Pengertian Debitor 

Pengertian Debitor menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 37   Tahun  

2004 adalah orang yang mempunyai utang karena   perjanjian atau 

Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.    

Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 37  tahun 2004 

adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih  dimuka 

pengadilan.
33

   

Dikaitkan dengan ketentuan diatas, debitor adalah pihak yang 

memiliki utang kepada kreditor dan kreditor adalah pihak yang 

memiliki tagihan  atau piutang terhadap debitor 

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 
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Debitor sendiri, maupun kepentingan para  Kreditornya. Dengan 

adanya putusan pailit tersebut, diharapkan  agar harta pailit Debitor 

dapat digunakan untuk membayar kembali  seluruh utang Debitor 

secara adil dan merata serta berimbang.  

 

b. Pengertian Kreditor 

Menurut Pasal 1 angka 3 Kreditor adalah orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang 

dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor adalah pihak yang 

memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor.
 34

 

 

E. Tinjauan Umum tentang Kreditor Dalam Kepailitan 

1. Jenis-Jenis Kreditor 

      a. Kreditor Preferen 

Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului 

karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. 

Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Kedudukan kreditor 

preferen dalam kondisi pailit adalah didahulukan haknya karena memiliki 

hak istimewa. 
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b. Kreditor Konkuren 

  Dalam lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditur 

konkuren (unsecured creditor) adalah kreditur yang piutangnya tidak 

dijamin dengan hak kebendaan (security right in rem) dan sifat piutangnya 

tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. 

Dengan kata lain kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi 

dengan para kreditur lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan 

besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan 

debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Sedangkan pembayaran 

terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator.35 

 

c. Kreditor Separatis 

 Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan 

berdasarkan  Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. 

Dalam ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata dijelaskan siapa-siapa saja yang 

memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditor yaitu kreditor yang 

memiliki hak istimewa (kreditor preferen) dan kreditor pemegang hak 

jaminan atas kebendaan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan dan 

fidusia. Sehubungan dengan istilah kreditor separatis, ada terdapat 

perbedaan perbedaan pendapat pemakaian istilah diantara para sarjana. 

Menurut Munir Fuady bahwa: ”dikatakan separatis yang berkonotasi 
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pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari 

kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri 

dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya”.
 36 

Kedudukan kreditor separatis tersebut dipisahkan dari kreditor 

lainnya, dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit. Adapun 

arti dari kedudukan kreditor separatis di atas adalah dalam pengeksekusian 

jaminan utang. Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri 

hasil dari penjualan objek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil 

penjualan atas jaminan utang itu tidak dapat menutupi seluruh utangnya, 

maka kreditor separatis dapat memintakan agar terhadap kekurangan 

tersebut dia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila 

hasil dari penjualan jaminan utang melebihi utang-utangnya, maka 

kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitor.  

Yang dimaksud dengan istilah Kreditor separatis adalah kreditor 

pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki 

oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan 

kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan 

yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan 

secara mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan 

kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut. Hak-hak jaminan 
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kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk 

memperoleh pelunasan secara mendahulu terdiri dari:
 37

 

1)  Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara 

melepaskan kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan 

pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai 

tersebut; 

2)  Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kibat Undang-

Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal-kapal laut yang 

memiliki ukuran sekurang-kuranngya dua  puluh meter kubik isi 

kotor, yang dapat didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jendral 

Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, dan yang dengan 

pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai Kapal 

Indonesia. Terhadap kapal-kapal demikian yang terdaftar di 

Syahbandar, oleh Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang selanjutnya diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak 

bergerak, dan oleh sebab itu pula penjaminan yang dapat 

diletakkan di atasnya pun hanya dalam bentuk hipotek. 

Sedangkan bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai 

kebendaan yang bergerak, yang tehadapnya berlakulah ketentuan 

Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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3)  Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang No 

4 Tahun 1996 yang mengatur tentang penjaminan dan hak-hak 

atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan 

diperuntukan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan 

bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas tanah yang 

dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. 

4)  Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang  No 32 Tahun 

1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tidak memberikan 

rumusan positif  mengenai kebendaan yang dapat dijaminkan 

dengan fidusia. Dari ketenuan pasal 3 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, yang menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku 

terhadap Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan 

bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; 

Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 

(dua puluh) m3 atau lebih; Gadai. 

 

2. Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan 

Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang 

memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak 

tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain (Pasal 56 Undang-

Undang Kepailitan). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan 
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kebendaan (seperti garansi termasuk garansi bank)bukan merupakan 

kreditor separatis. 
38

 

Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena 

kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, 

dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan 

yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Dengan adanya kata “seolah-

olah” dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka harta 

separatis tersebut tetap masuk dalam harta budel pailit meskipun 

dipisahkan dalam harta pailit yang lain, jadi, tidak benar jika dikatakn 

bahwa harta separatis tersebut tidak termasuk dalam hart budel pailit. 

Sebagaimana disebutkan bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan 

terpisah dengan kreditor lainnya dalam hal mengeksekusi jaminan utang. 

Kreditor separatis dapat menjual dan menambil hasil penjualan jaminan 

utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan, jika 

diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi 

masing-masing seluruh utangnya, kreditor separatis dapat memintakan 

agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreidtor konkuren. 

Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utang-utangnya, 

plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3)), serta ongkos-

ongkos dan utang (Pasa; 60 ayat (1)), kelebihan tersebut haruslah 

diserahkan kepada pihak debitor. 
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Bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan, maka dalam hal 

penjualan kebendaan yang dijaminkan tidak mencukupi, maka debitor 

tersebut berhak untuk mengajukan diri secara pari passu prorata (pasal 58 

(4) UUK) atas bagian piutangnya yang belum dilunasi oleh debitor melalui 

hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan tersebut.
39

 Sedangkan dalam 

hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan melebihi nilai utang 

debitor, maka kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut 

berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitor, guna 

dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor-kreditor 

lainnya secara pari passu dan prorata (pasal 1132 KUHPerdata). Dalam 

kepilitan konstruksi hukum tersebut tidak banyak berubah (pasal 56 

UUK), dengan pengertian bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

debitor pailit dilaksanakan sepenuhnya oleh kurator. Jadi berarti dalam hal 

penjualan kebendaan yang dijaminkan tidak mencukupi, maka kreditor 

tersebut berhak untuk mengajukan diri secara paripassu dan prorata (pasal 

128 UUK) atas bagian piutangnya yang belum dilunasi kepada kurator. 

Dan dalam hal hasil penjualan kebendaaan yang dijaminkan melebihi nilai 

utang debitor pailit, maka kreditor pemegang jamninan kebendaan tersebut 

berkewajiban untuk mengembalikan hasil penjulan tersebut kepada 

kurator, guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debior pailit pada 

kreditor-kreditor lainnya secara paripassu dan prorata( pasal 1132 

KUHPerdata). Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang melaksanakan 
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haknya untuk menjual sendiri kebendaan yang dijaminkan berkewajiban 

untuk menyampaikan pertanggung jawabannya atas penjualan tersebut 

pada kurator (pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang 

Kepailitan).
40

 

Dasar hukum kepailitan:
41

 

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya 

kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta 

benda atau harta kekayaan debitor pailit. Adapun yang dimaksud dengan 

dasar hukum tersebut antara lain: 

a.  Pasal 1131 KUHPerdata yang bebrunyi: 

“Segala kebendaan si berhutang , baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari , 

menjadi tanggungan untuk segala perikataan perorangan” 

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitor bertanggung 

jawab atas segala utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin 

dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta 

bergerak dan tidak bergerak. 

b. Pasal 1132 KUHperdata yang berbunyi: 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan berasama-sama bagi semua 

orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar 
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kecilnya piutang masing-masing, kecuali bila antara berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” 

Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang-

piutang yaitu jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditor; 

apabila debitor tidak melaksaanakan kewajibannya kebendaan tersebut 

akan dijual; hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan 

besar kecilnya piutang; terdapat kreditor yang didahulukan dalam 

memperoleh bagiannya (kreditor preferen dan kreditor separatis) 

c. Pasal 21 UUKPKPU yang berbunyi: 

“Kepailitan meliputi seluruh harta kekaayaan debitor pada saat putusan 

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh  

selama kepailitan” 

Ketentuan pasal 21 UUK dan PKPU hampir senada dengan ketentuan 

pasal 1131 KUHPerdata, hanya ketentuan pasal 1131 KUHPerdata 

lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang ada dikemudian 

hari, sedangkan dalam pasal 21 UUK dan PKPU hanya kekayaan pada 

saat putusan pernyataan pailit saja. 

Apabila dikaitkan dengan putusan MK, MK mengakui lemahnya 

perlindungan hak-hak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, saat 

perusahaaan tempat mereka bekerja bangkrut. "Mengakibatkan buruh 

tidak memperoleh apa-apa setelah bekerja karena aset debitor (perusahaan) 

yang telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis", yang dibacakan 

dalam sidang di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka 
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Barat, Jakarta Pusat, sesuai dengan Putusan Nomor 26/PUU-IX/2011. 

Dalam kondisi tersebut, negara harus ikut campur menyelesaikan. Meski 

demikian, MK berpendapat UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, 

keberadaan UU Kepailitan justru memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum secara proporsional dan adil bagi seluruh kreditor saat sebuah 

perusahaan pailit. Kelemahan celah hukum atas perlindungan buruh, harus 

dilakukan dengan mengatur hubungan antara buruh dan perusahaan dalam 

dalam UU Ketenagakerjaan melalui kebijakan sosial yang konkret 

sehingga ada jaminan kepastian hukum kepada hak-hak buruh atau pekerja 

agar terpenuhi saat debitor (perusahaan) dinyatakan pailit. 

Dengan demikian, MK memutuskan, permohonan gugatan para 

buruh untuk membatalkan sejumlah pasal dalam UU Kepailitan, ditolak. 

Putusan itu menjawab permohonan uji materiil yang diajukan anggota 

Federasi Serikat Buruh yang terdiri atas M Komaruddin, Muhammad 

Hafidz, dan Agung Purnomo. Sebelumnya, mereka menyatakan hak 

konstitusional mereka telah dirugikan dengan berlakukannya Pasal 29, 

Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang. Pasal-pasal itu, menurut para 

pemohon,  tidak menjamin hak-hak mereka sebagai buruh saat perusahaan 

tempat mereka bekerja bangkrut. Sebab, aturan itu memberikan hak 

istimewa kepada kreditor separatis seperti bank sebagai pemegang gadai, 

jaminan, hak tanggungan, hipotek, dan lain sebagainya. Ujungnya, hak 
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pesangon buruh menjadi nomor terakhir untuk dipenuhi. MK menilai jika 

pasal-pasal tersebut dibatalkan justru akan merugikan kreditor separatis 

yang hak pelunasan utangnya dijamin UU Kepailitan. MK menimbang, 

UU kepailitan tetap memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, serta 

perlakukan yang sama di hadapan hukum kepada para pemohon yang tetap 

menuntut haknya kepada kurator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


