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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang Masalah 

 
Penelitian ini hendak mengkaji suatu isu hukum tentang perspektif hak 

imunitas kurator saat pemberesan boedel pailit (studi perlindungan hukum 

terhadap tindakan kurator saat pemberesan boedel pailit). Debitor dalam setiap 

melakukan kegiatan usaha pasti pernah mengalami kesulitan keuangan yang biasa 

terjadi dalam sebuah perseroan dan dalam keadaan tidak mampu membayar 

utang-utangnya kepada kreditornya. Debitor adalah orang yang mempunyai utang 

karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan, debitor dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti 

Perseroan Terbatas, Yayasan, Asosiasi, maupun Perkongsian atau Partner.1 

Permohonan pailit terhadap perseroan dapat diajukan oleh kreditor yang 

menganggap bahwa perusahaan ini dianggap tidak mau atau memang tidak 

mampu membayar utang-utang kepada para kreditornya. Pailit merupakan suatu 

keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran 

terhadap utang-utang dari para kreditornya.2 

Setelah dijatuhkan vonis pailit mengakibatkan debitor tidak lagi 

berwenang melakukan pengurusan asetnya karena seluruh boedelnya diletakkan 

dalam status sita umum, dibawah penguasaan Kurator yang ditunjuk oleh Hakim 

 

 
 

1 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Jakarta: PT 

Pradyna Paramita, 2004), hlm.291. 
2 Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm.1. 
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Pengadilan Niaga dan dibawah Pengawasan Hakim Pengawas3. Debitor pailit 

masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Hukum di bidang 

boedel kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan Hukum 

itu akan memberi keuntungan bagi boedel (boedel) pailit, sebaliknya apabila 

dengan perjanjian atau perbuatan Hukum itu justru akan merugikan boedel, maka 

kerugian itu tidak mengikat boedel.4 

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah 

Pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil 

pengurusan dan pemberesan boedel kekayaan tersebut untuk membayar seluruh 

utang debitor pailit berdasarkan asas prorate parte dan sesuai dengan struktur 

kreditor5. Prinsip pari passu prorate parte berarti bahwa boedel kekayaan tersebut 

merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan 

secara proporsional antara mereka,kecuali apabila antara para kreditor itu ada 

yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran 

tagihan.6 

Kurator merupakan profesi yang mempunyai karakteristik keterampilan 

yang berdasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi professional, pendidikan yang 

ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institutional, lisensi, otonomi kerja, kode 

etik, mengatur diri, layanan publik, altruism, status, dan imbalan yang tinggi 

 

3 Anton Suharyanto, “Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya 

terhadap Piutang Negara”, (Jakarta: Makalah BPPK Departemen Keuangan, 2013), hlm. 31. 
4 Maya S. Karundengm, 2015, “Akibat hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada 

Perseroan Terbatas(PT)”. Lex et Societatis, Vol: III No. 42. hlm. 187. 

 
5 Gunawan Widjaja, “Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit”, (Jakarta: Forum 

Sahabat, 2011), hlm. 16. 
6 Kartini Muljadi, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam: Rudhy A. 

Lontoh (ed.), “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang”, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 1, 2001), 

hlm. 168. 
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untuk melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.7 Esensi tugas Kurator 

dalam membereskan boedel pailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna 

memberikan ‘sedikit’ kepuasan kepada Kreditor. Setiap pekerjaan Kurator yang 

dapat meningkatkan nilai boedel, berarti meningkatkan kepuasaan bagi Kreditor, 

Apabila dalam melaksanakan tugasnya merugikan boedel pailit, Kurator harus 

bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana.8 Kurator sering kali 

mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengurus dan 

membereskan boedel pailit, antara lain terkait dengan kepastian hukum karena 

belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi Kurator dalam 

melaksanakan tugasnya dalam pemberesan boedel pailit. Kurator sering kali 

dihadapkan pada hambatan yang dilakukan pihak lain saat Kurator melakukan 

pemberesan boedel pailit, bahkan beberapa ahli mengatakan adanya upaya 

kriminalisasi terhadap Kurator sehingga Kurator tidak bisa menyelesaikan 

tugasnya dengan semestinya. 

Banyaknya hambatan yang dialami oleh Kurator merupakan salah satu 

faktor untuk memberikan hak imunitas bagi Kurator. Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tidak diatur mengenai hak imunitas Kurator. Hal ini memicu 

timbulnya pendapat para ahli mengenai perspektifnya tentang hak imunitas 

Kurator saat pemberesan boedel pailit. Beberapa ahli berpendapat bahwa, hak 

Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus lahir secara otomatis karena 

kedudukannya  sebagai  perwakilan  Pengadilan  yang  menjalan  kekuasaan 

 

7 H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, “Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus”, 

(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3. 
8 Syamsudin M. Sinaga. Op. Cit., hlm.206. 
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Kehakiman selama bertindak dalam statutory obligations nya.9 Dalam pasal 1 ayat 

 

(5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang memang menjelaskan bahwa Kurator diangkat oleh 

Pengadilan untuk mengurus dan membereskan boedel debitor pailit dibawah 

Pengawasan Hakim Pengawas, sehingga kedudukan Kurator memang merupakan 

sebagai perwakilan Pengadilan.10 Kemudian adapula yang berpendapat 

sebagaimana sehubungan dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena 

kelalaiannya dan atau karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah 

menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap boedel pailit, terutama 

para kreditor konkuren yang merasa dirugikan. Kerugian itu terutama apabila 

boedel pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor 

konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari seyogianya 

diterima dari hasil penjualan boedel pailit seandainya nilai boedel pailit tidak 

mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator.11 

Pengertian hak imunitas dalam Black Law’s Dictionary disebutkan sebagai 

suatu pengecualian pertanggungjawaban; suatu Tindakan yang pada dasarnya 

memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan akan tetapi dengan adanya hak 

imunitas tindakan tersebut dikecualikan dari perbuatan yang melanggar Hukum. 

Selain itu, bahasan mengenai hak imunitas juga ditemukan dalam Law Dictionary, 

 

9 Aan Rizalni Kurniawan, Firman Freaddy Busroh, Herman Fikri. 2021. “Hak Imunitas 

Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit”. Vol: 21 No.1. hlm. 68. 

10Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
11 Bernard Nainggolan, “Peranan Kurator Dalam Pengurusan dan pemberesan Boedel 

Pailit”, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 67. 
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bahwa hak imunitas adalah hak untuk dikecualikan dalam suatu pelanggaran; 

suatu keistimewaan yang diberikan kepada seseorang dan objek keistimewaan 

tersebut memiliki sifat bertentangan dengan aturan yang ada.12 Kurator 

mempunyai dua kewajiban Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Kewajiban yang pertama adalah Kurator mengemban Statutory Duties, yaitu 

kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban kedua dari Kurator 

ialah berupa fiduciary duties atau fiduciary obligation. Kurator mengemban 

fiduciary duties atau fiduciary obligation, adalah Kurator memiliki fiduciary 

relationship yang berarti Kurator mengemban kepercayaan dari Pengadilan, 

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

dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.13 

Kewenangan Kurator saat melakukan pemberesan boedel pailit adalah 

menjual boedel debitor pailit mencakup hal seperti menjual aset debitor yang 

hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang, menjual aset debitor 

untuk menutupi ongkos kepailitan, menjual aset karena dengan menahan aset 

tersebut dapat mengakibatkan kerugian, menjual barang jaminan utang dalam 

masa penangguhan eksekusi jaminan utang atau setelah masa penangguhan dan 

menjual aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha.14 Pengertian 

“pemberesan” adalah pengurangan aktiva debitor pailit, baik melalui lelang, 

penjualan dibawah tangan, dan seterusnya.15 Kurator dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya memiliki tanggung jawab yaitu tanggung jawab Kurator dalam 

 
12 Steven H. Gifis, “Law Dictionary (Newyork: Barron’s Education Series, 1975)”, hlm. 

98. 
13 Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement-verorderning 

juncto UU Nomor 4 Tahun 1998”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 224-225. 
14 Bernard Nainggolan, Op.cit., hlm. 64. 
15 H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, Op.cit., hlm. 59. 
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kapasitas Kurator yang berarti tanggung jawab Kurator dalam kapasitas sebagai 

Kurator dibebankan pada boedel pailit, dan bukan pada Kurator secara pribadi 

yang harus membayar kerugian. Tanggung jawab Kurator yang kedua adalah 

tanggung jawab pribadi Kurator yang berarti kerugian yang muncul akibat dari 

tindakan atau tidak bertindaknya Kurator menjadi tanggung jawab Kurator secara 

pribadi.16 Dengan mencermati pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengenai perbuatan melawan Hukum, Kurator dapat digugat untuk bertanggung 

jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan 

Kurator.Bahkan Kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan 

perbuataannya itu.17 

Berdasarkan analisis diatas, penulis memiliki perspektif bahwa Kurator 

tidak memiliki hak imunitas saat pemberesan boedel pailit. Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, belum menjamin Perlindungan Hukum yang berupa hak 

imunitas bagi Kurator selama proses pemberesan boedel pailit. Di dalam Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang hak 

imunitas Kurator bagi Kurator, dan serta karena pengertian dari hak imunitas 

secara sederhana adalah hak untuk tidak dapat digugat baik secara pidana maupun 

perdata, sedangkan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: 

 

 
 

16 Imran Nating, “Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan 

Pemberesan Boedel pailit,ed. Revisi. I”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 116 

17 Adrian Sutedi, “Hukum Kepailitan” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 67. 
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“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam 

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan 

kerugian terhadap harta pailit.” 

Isi dari pasal 72 UU Kepailitan menyebabkan Kurator dapat digugat secara 

perdata, kemudian dengan berlandaskan pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (mengenai perbuatan melawan Hukum) yang menjelaska bahwa 

tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut.18 Berdasarkan landasan Hukum tersebut maka 

perbuatan Kurator yang merugikan boedel pailit dapat dimintakan ganti rugi yang 

merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi akibat perbuatannya terhadap 

boedel pailit. 

2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana 

diatas maka penulis akan membahas rumusan masalah yang dapat 

diangkat yaitu: 

1. Apakah kurator memiliki hak imunitas saat pemberesan boedel pailit? 

 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator yang beritikad baik 

saat pemberesan boedel pailit? 

3. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai penulis 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

 

18 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak imunitas kurator saat 

pemberesan boedel pailit. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

kurator yang beritikad baik saat pemberesan boedel pailit. 

4. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan digunakan untuk 

dapat menambah sumber pengetahuan mengenai hak imunitas kurator saat 

pemberesan boedel pailit dan bisa digunakan sebagai sumber informasi 

bagi penelitian sejenis ini di masa yang akan datang, serta dapat 

berkontribusi dalam bidang hukum kepailitan khususnya terkait dengan 

penyelesaian permasalahan hukum kepailitan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis diharapkan penelitian ini akan digunakan untuk 

kepentingan edukasi masyarakat awam tentang perspektif hak imunitas 

kurator saat pemberesan boedel pailit (studi perlindungan hukum terhadap 

tindakan kurator saat pemberesan boedel pailit) serta dapat 

mengembangkan pemahaman para praktisi Hukum dalam menjalankan 

praktek hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah kepailitan. 

5. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
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bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian kepustakaan).19 Penelitian ini dilakukan 

dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder serta melakukan 

penenelitian pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang- 

undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli 

hukum untuk mendapatkan kesimpulan dengan yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang- 

undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis 

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang 

berkaitan dengan isu yang sedang diteliti oleh penulis. Di dalam 

penelitian ini penulis meneliti bahwa di dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada hak imunitas kurator saat 

pemberesan boedel pailit. 

b. Pendekatan Konseptual. 

 

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

di dalam ilmu hukum.20 Pandangan/doktrin yang berkembang 

dapat  menjadi  pedoman  suatu  argumentasi  hukum  ketika 

 

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1990), hlm. 15. 
20 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Edisi Revisi”, Prenada Media Group, 

2005, hlm.133. 
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menyelesaikan isu hukum yang ingin diselesaikan. 

Pandangan/doktrin akan memunculkan gagasan-gagasan yang baru 

terhadap konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan 

dengan hak imunitas Kurator dan perlindungan hukum terhadap 

kurator saat pemberesan boedel pailit. 

6. Bahan Hukum 

 
a. Primer 

 
Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat 

autoratif, artinya mempunyai otoritas.21 Bahan hukum yang digunakan terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, meliputi: 

(i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

(ii) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

(iii) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

 

(iv) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator 

dan Pengurus 

b. Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, 

jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penulisan ini. 

 
 

21 Ibid.,hlm. 181 


