
11  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Tentang Kepailitan 

 
A. Pengertian Kepailitan 

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah “pailit” 

berasal dari bahasa Belanda “Faiyit” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai 

kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah Faiyit sendiri berasal dari Bahasa 

Perancis yaitu “Faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, 

sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis 

disebut “Le Faili”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata “to fail” 

dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “Faillure”.22 Kata 

kepailitan diterjemahkan menjadi “faillissement” (bahasa Belanda) atau 

“bankcrupty” (bahasa Inggris).23 Berdasarkan sejarah, kata “bankcruptcy” 

berasal dari campuran dua kata latin kuno yaitu “bancus” (bench/bangku atau 

table/meja) dan “ruptus” (broken/patah). Abad pertengahan di Eropa, praktek 

kebangkrutan diterapkan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari 

para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan 

membawa boedel para kreditor.24 

Pengertian atas kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

menyatakan 

 

22 Kartono, “Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”,Pradya 

Pramita, (Jakarta: Pradya Pramita, 1974),hlm. 11 
23 Sutan Remy Sjahdeni. “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami 

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, 

Cetakan-1”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2016) hlm.2. 
24 Munir Fuady, “Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek”, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2014),hlm.3. 
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“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Sita umum dalam kepailitan berlaku untuk semua boedel kekayaan Debitor 

Pailit, memiliki sedikit perbedaan dengan sita khusus seperti conservatoir beslag 

yang hanya ditujukan kepada benda-benda tertentu milik debitor.25 Kepailitan 

dapat juga dipahami sebagai suatu sitaan umum atas seluruh boedel debitor agar 

tercapai perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar boedel tersebut 

dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.26 

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.27 

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata yaitu mengajukan 

permohonan pailit kepada pengadilan niaga, baik atas inisiatif debitor maupun 

atas permintaan kreditor.28 Keadaan dimana debitor tidak mampu membayar pada 

umumnya dikarenakan kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang sedang 

mengalami kemunduran usaha. Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap 

semua boedel kekayaan debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.29 

Definisi kepailitan sebagai suatu sita umum yang diatur di dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung 5 (lima) 

terminologi Hukum yaitu sita umum (general attachment), boedel pailit 

(bankruptcy  property),  pengurusan  dan  pemberesan  (administration  and 

 

25 H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya., Op.cit., hlm 11. 
26 Munir Fuady.Pailit…, Op.cit., hlm. 8. 
27 Hadi Shubhan, Loc.Cit.hlm.1. 
28 Syamsudin M Sinaga, “Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama”, (Jakarta: PT Tata 

Nusa, 2012), hlm.5. 
29 Algra, N.E. (1974), “Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht”, Tjeenk Willink, 

Groningen, h. 425. 
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liquidation atau collective execution), Kurator (receiver), dan Hakim 

(supervisionary judge). 

Kelima terminologi Hukum menggambarkan akibat hukum dari putusan 

pernyataan pailit sebagai sita umum atas seluruh boedel debitor, bagaimana 

pengurusan dan pemberesan boedel pailit, serta siapa yang berwenang melakukan 

pengurusan dan pemberesan boedel pailit, dan siapa yang melakukan Pengawasan 

pelaksanaan pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan debitor pailit.30 

Kepailitan pada dasarnya dimaksudkan untuk membagikan hasil penjualan semua 

boedel kekayaan debitor secara seimbang kepada semua kreditor. Lembaga 

kepailitan hanya ada apabila debitor memiliki lebih dari seorang kreditor. 

Kedudukan lebih dari seorang kreditor ini dikenal dengan prinsip concursus 

creditorum. Jadi sesuai dengan rasio tersebut, debitor hanya dapat dinyatakan 

pailit jika memiliki lebih dari seorang kreditor.31 

B. Dasar Hukum Kepailitan 

Dasar hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai pengaturan perundang-undangan.32 

Undang-Undang tersebut perlu diperbaharui karena perkembangan perekonomian 

yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang 

timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah 

 

 

 
 

30 Elyta Ras Ginting, “Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2018), h.106. 
31 Sriti Hesti Atiti,2014, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”, Volume 29 No 1, hlm. 63 
32 Syamsudin M. Sinaga. Op. Cit., hlm.34 
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utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.33 Dasar hukum kepailitan 

adalah sebagai berikut:34 

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya, Pasal 1134, Pasal 1139, 

dan Pasal 1149 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 

398, Pasal 399, Pasal 400, dan Pasal 520 

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 

5. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

 

6. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia. 

 

7. Perundang-undangan dibidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain- 

lain. 

C. Actio Pauliana Dalam Kepailitan 

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikenal ada tiga jenis Actio 

Pauliana, yakni:35 

1. Actio Pauliana (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 

KUHPerdata; 

2. Actio Pauliana (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 

KUHPerdata 

3. Actio Pauliana dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

41 sampai 47 Undang-Undang Kepailitan 

 

 
33 Susanti Adi Nugroho.,Op.Cit.hlm.36 
34 Munir Fuady.Pailit…, Op.cit., hlm. 9. 
35 Hadi Shuban., Op.cit., hlm 174-175 
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Berlakunya action paulina terhadap perbuatan hukum debitor pailit yang 

telah dilakukan sebelum putusan pailit. Actio Pauliana merujuk pada ketentuan 

berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa kreditor boleh 

mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang 

dilakukan oleh debitor, yang merugikan debitor dan orang yang dengannya atau 

untuknya debitor itu bertindak, dan mengetahui Tindakan tersebut mengakibatkan 

kerugian terhadap para kreditor. Ketentuan action pauliana dalam Pasal 1341 

KUH Perdata berkaitan dengan ketentuan dari Pasal 1131 KUH Perdata yang 

mengatur mengenai prinsip paritas creditorium dalam kepailitan. Hal ini karena 

berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata menentukan semua boedel kekayaan 

debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian, 

debitor tidak bebas terhadap boedel kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada 

pihak lain dalam hal ini kepada Kreditor.36 

Terdapat perbedaan Actio Pauliana dalam KUH Perdata yang diajukan oleh 

kreditor, Actio Pauliana dalam kepailitan diajukan oleh Kurator dan Kurator 

hanya dapat mengajukan gugatan apabila memperoleh persetujuan dari Hakim 

Pengawas. 

Gugatan Actio Pauliana dalam kepailitan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut:37 

1) Perbuatan hukum yang digugat Actio Pauliana dalam kepailitan 

merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan dalam 

jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit. 

 

 

 

36 Ibid.,hlm.175. 
37 Ibid.,hlm.176. 
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2) Perbuatan hukum yang digugat Actio Pauliana dalam kepailitan 

tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang tidak 

wajib dilakukan oleh Debitor pailit. 

3) Perbuatan hukum yang digugat Actio Pauliana dalam kepailitan 

tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang 

merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi 

kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. 

4) Perbuatan hukum yang digugat Actio Pauliana dalam kepailitan 

tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang 

merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang 

yang belum jatuh tempo dan/atau belum dapat ditagih. 

5) Perbuatan hukum yang digugat Actio Pauliana dalam kepailitan 

tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang 

dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan 

sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. 

Syarat Actio Pauliana dalam kepailitan adalah pada saat Debitor telah 

melakukan suatu perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diputuskan; pada 

saat perbuatan hukum dilakukan, Dibetor mengetahui bahwa perbuatan hukum 

tersebut akan menyebabkan kerugian terhadap Kreditor; pada saat perbuatan 

dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa 

perbuatan hukum tersebut akan menyebabkan kerugian bagi Kreditor; pada saat 

Debitor melakukan perbuatan hukum tersebut, meskipun tidak ada kewajiban 

Debitor untuk melakukan perbuatan hukum tersebut (overplicht).38 

 
 

38 Kartini Muljadi.,Op.Cit.,hlm.304. 
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Apabila gugatan Actio Pauliana dikabulkan, maka pihak terhadap siapa 

gugatan Actio Pauliana dikabulkan wajib:39 

1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari boedel kekayaan Debitor 

sebelum pailit, dikembalikan ke dalam boedel; 

2) Apabila harga/nilai barang berkurang, maka pihak tersebut wajib 

mengembalikan barang disertai dengan ganti rugi; 

3) Apabila barang sudah tidak ada, maka pihak tersebut wajib mengganti 

rugi nilai barang tersebut. 

D. Pemberesan Boedel Pailit 

Kepailitan terdiri atas 2 fase atau 2 periode yaitu: 

 

a. Fase penitipan atau sekestrasi (conservatoir) 

 

b. Fase insolvensi atau fase eksekutor 

 

Kepailitan bisa berakhir hanya pada fase penitipan atau sekestrasi dan tidak 

akan beralih ke fase insolvensi atau fase eksekutor, yaitu antara lain apabila: 

a. Upaya Hukum berupa kasasi atau peninjauan Kembali berhasil atau 

dikabulkan; 

b. Perdamaian disetujui atau diterima dan disahkan; 

 

c. Kepailitan dicabut dengan putusan Pengadilan karena boedel pailit 

tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 

Namun, apabila kepailitan beralih dari fase pertama ke fase kedua antara lain 

karena: 

a. Perdamaian tidak diajukan; 

b. Perdamaian diajukan tetapi tidak disetujui oleh para kreditor yang 

memiliki hak suara; 
 

39 Hadi Shuban., Op.cit., hlm.178-179. 
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c. Perdamaian diajukan, disetujui para kreditor yang memiliki hak suara, 

namun tidak disahkan oleh Hakim; 

d. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian tidak diajukan; 

 

e. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian tidak diterima; 

 

f. Upaya Hukum tidak dikabulkan, perdamaian diterima tetapi tidak 

mendapat pengesahan dari Hakim.40 

Dalam keadaan kepailitan sudah masuk pada fase insolvensi maka harus 

dilakukan pemberesan terhadap boedel pailit.41 Pemberesan dilakukan oleh 

Kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Setelah boedel pailit berada dalam 

keadaan insolvensi, Kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas 

pemberesan yang dilakukan oleh Kurator adalah menjual boedel pailit dan hasil 

penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara prorata atau proposional. Hakim 

Pengawas dapat memerintahkan Kurator untuk membagikan hasil penjualan 

boedel pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.42 

Penjualan boedel pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah 

tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin Hakim Pengawas. Hal ini 

untuk mencegah timbulnya risiko yang dipikul dalam pelaksanaan tugas Kurator, 

maka peran atau izin Hakim Pengawas sangat mutlak adanya, apabila Kurator 

menjalankan tugasnya dengan tanpa seizin Hakim Pengawas maka apabila ada 

kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, kerugian tersebut akan 

ditanggung secara pribadi oleh Kurator.43 Izin yang diberikan oleh Hakim 

 
40 H.Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang”, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 187-188. 
41 Ibid. 
42 Syamsudin M Sinaga.,Op.Cit., hlm.207. 
43 Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia”, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 77 
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Pengawas kepada Kurator merupakan tugasnya sebagai Pengawas, oleh karena itu 

Hakim Pengawas harus hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin menjual yang 

diberikan oleh Hakim Pengawas adalah untuk meningkatkan nilai boedel pailit. 

Penjualan yang dilakukan oleh Kurator, baik secara lelang maupun di bawah 

tangan harus tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai boedel pailit. 

Sebelum dijual, boedel pailit harus dinilai oleh penilai (appreiser). Kurator 

tidak boleh menjual boedel pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh 

penilai. Harga jual harus setara atau lebih besar dari harga pasar, atau sama 

dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (6-12 

bulan), apabila ada boedel pailit yang belum terjual, namun sudah pernah dinilai, 

maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut. 

Karena dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan sudah terjadi perubahan, 

baik terhadap boedel pailit maupun harganya.44 Semua boedel debitor pailit harus 

dijual di muka umum atau melalui lelang, baik yang dilakukan oleh balai lelang 

pemerintah maupun balai lelang swasta.45 Dalam hal penjualan secara lelang tidak 

tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim 

Pengawas yang dibuat dengan penetapan. Semua boedel pailit yang tidak segera 

atau sama sekali dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang 

harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. 

Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penjualan 

boedel pailit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

a. Penjualan Boedel Pailit Melalui Lelang 
 
 

44 Ibid., hlm.207 
45 Ibid., hlm.208 
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Boedel pailit harus dijual melalui lelang, baik melalui kantor lelang 

pemerintah, maupun kantor lelang atau balai lelang swasta. Lelang adalah 

setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara 

lisan dan atau tertulis dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang (Pasal 1 

Peraturan Lelang (Vendu Reglement, Staatsblad) Tahun 1908 Nomor 189.46 

Adapun prosedur lelang dalam perkara pailit adalah sebagai berikut:47 

 

1) Kurator mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang setempat 

dengan melampirkan putusan pailit dan bukti-bukti kepemilikan; 

2) Kantor lelang menentukan tanggal lelang; 

 

3) Apabila objek lelang berupa tanah, kantor lelang meminta Surat 

Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) setempat; 

4) Kurator menetapkan limit harga dan mengadakan pengumuman lelang; 

 

5) Peserta lelang mengikuti lelang, menyetor uang jaminan, dan meninjau 

objek lelang; 

6) Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang, Kurator menyerahkan bukti 

pengumuman lelang kepada kantor lelang; 

7) Setelah ditentukan pemenang lelang, maka pejabat lelang, Kurator dan 

pemenang lelang menandatangani risalah lelang; 

8) Pemenang lelang harus membayar tunai harga lelang, bea lelang, dan 

uang miskin; 

9) Kurator menerima hasil lelang setelah dipotong bea lelang 5% apabila 

objeknya tanah dan bangunan; 

 

46 Ibid. 
47 Ibid., hlm.209 
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10) Pemenang/pembeli lelang dapat meminta risalah lelang ke kantor 

lelang untuk dasar peralihan hak ke BPN setempat. 

b. Penjualan Boedel Pailit Dibawah Tangan 

 

Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat 

dilakukan apabila penjualan melalui lelang tidak tercapai. Izin yang dibuat 

oleh Hakim Pengawas harus berupa penetapan. Kurator harus menjual 

boedel pailit paling rendah seperti harga yang ditentukan oleh penilai 

(appresiser), setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga nilai jual 

objek pajak. Kurator tidak boleh bekerja sama dengan pembeli yang 

mengakibatkan kerugian terhadap boedel pailit. Jika hal ini terjadi, Kurator 

dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata maupun pidana.48 

2. Tinjauan Umum Tentang Kurator 

 
A. Pengertian Kurator 

Secara definitif, Kurator merupakan Balai Boedel Peninggalan atau orang 

perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan 

boedel debitor pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.49 Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar Asosiasi 

Kurator dan Pengurus Indonesia, Kurator adalah orang perseorangan yang 

memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan 

membereskan boedel pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 

 

 

48 Ibid., hlm.210. 
49 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.50 

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

untuk melakukan pemberesan terhadap boedel pailit. Dalam setiap putusan pailit 

oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan Kurator yang ditunjuk 

untuk melakukan pengurusan dan pengalihan boedel pailit di bawah Pengawasan 

Hakim Pengawas.51 

Profesi Kurator pada prinsipnya merupakan profesi yang terkait erat dengan 

pekerjaan untuk membereskan proses kepailitan atas orang perseorangan atau 

badan usaha (berbadan Hukum atau tidak berbadan Hukum), yang telah 

ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam keadaan pailit.52 Profesi mempunyai 

makna sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.53 Pada dasarnya, profesi 

mempunyai karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan lain, yaitu:54 

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan yang teoritis 

 

2. Asosiasi Profesional 

 

3. Pendidikan yang ekstensif 

 

4. Ujian kompetensi 

 

5. Pelatihan institutional 

 

6. Lisensi 

 

7. Otonomi kerja 
 

 
 

50 Pasal 1 Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 
51 Susanti Adi Nugroho.,Op.Cit.hlm.100. 
52 Ibid., hlm 2. 
53 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi terakhir diakses tanggal 4 Juni 2022 pukul 

22.00 WIB. 
54 H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya., Op.cit., hlm 1-2. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi
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8. Kode Etik 

 

9. Mengatur diri 

 

10. Layanan publik dan altruism 

 

11. Status dan imbalan yang tinggi 

 

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang 

dapat bertindak sebagai Kurator berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

adalah balai harta peninggalan dan Kurator lainnya. Penjelasan lebih lanjut 

mengenai Kurator lainnya ialah orang perseorangan yang berdomisili di 

Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka 

mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen 

Kehakiman.55 

Kurator yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengurusan dan 

pemberesan boedel pailit harus diikuti dengan integritas yang berpedoman kepada 

kebenaran dan keadilan dan harus mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan 
 

semangatnya. Integritas mengharuskan untuk antara lain, bersikap jujur dan dapat 

dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan public demi kepentingan pribadi 

yang mengharuskan Kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya 

secara cermat dan saksama.56 Berdasarkan penjelasan mengenai syarat untuk 

menjadi Kurator yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka 

 

55 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
56 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip 

Kelima. 
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dengan demikian untuk menjadi Kurator harus terlebih dahulu mendaftarkan diri 

kepada Departemen Kehakiman.57 

B. Syarat dan Pengangkatan Kurator 

Syarat untuk menjadi seorang Kurator telah diatur di dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, 

yaitu sebagai berikut:58 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

 

2. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia; 

 

3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

4. Sehat jasmani dan rohani 

 

5. Advokat, akuntan public, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan 

akutansi 

6. Telah mengikuti pelatihan Kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus 

dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama 

7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 

 

9. Membayar biaya penerimaan negara bukan pajak yang besarannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
57 Sutan Remy Sjahdeini, Memahami…, Op.Cit., hlm.211. 
58 Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus 
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10. Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi harus telah bekerja pada 

kantor advokat atau kantor akuntan pubik paling singkat 3 tahun 

Apabila syarat telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan 

sebagai Kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:59 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Notaris; 

 

2. Fotokopi ijasah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir 

oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut; 

3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris; 

 

4. Fotokopi surat tanda lulus ujian Kurator dan pengurus yang 

diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan pengurus bersama 

dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia; 

5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; 

 

6. Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh 

notaries; 

7.  Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap 

perkara kepailitan atas nama Kurator dalam kedudukannya sebagai 

(qualitate qua/qq) debitur pailit; 

8. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit; 
 

 

 

 

 

 

 

59 Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus 
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9. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris 

yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan 

dinyatakan pailit; 

10. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau 

lebih. 

Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk perkara 

kepailitan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal 

dengan melampirkan, sebagai berikut: 

1. Berita Negara Republik Indonesia 

 

2. Media cetak 

 

3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

Setiap Kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai 

advokat, akuntan, mediator, konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan 

hukum pasar modal dan arbiter.60 Dalam hal penanganan perkara pailit, 

tidak semua orang dapat bertindak sebagai Kurator. Yang dapat bertindak 

sebagai Kurator dalam perkara pailit ini harus memenuhi ketentuan yang 

terdapat di dalam pasal 70 ayat 2 Undang Undang nomor 37 tahun 2004 

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu: 

1. Orang perseorangan yang berdomisili diindonesia, yang memiliki 

keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau 

membereskan boedel pailit; 

 

60 Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus 
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2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup dan ntanggung jawabnya 

dibidang hukum dan peraaturan perundang-undangan. 

C. Tugas, Kewenangan, dan Fungsi Kurator 

Tugas utama Kurator adalah mengurus dan membereskan boedel pailit 

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

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa 

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan 

atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan 

tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator membuat working-paper (kertas 

kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Kertas kerja adalah 

kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kurator atau 

pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan 

penugasan dalam suatu kepailitan tertentu.61 Akibat hukum yang timbul akibat 

pernyataan pailit menyebabkan Kurator memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas boedel pailit ada pada 

Kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi Hukum kehilangan 

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam 

kepailitan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang Kurator perlu 

memilah kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan isi dari Pasal 69 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

 

 

 

 

 

 
 

61 Standar Profesi Kurator Indonesia, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 
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Kewajiban Pembayaran Utang, timbul wewenang Kurator antara lain, sebagai 

berikut:62 

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ 

Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau 

pemberitahuan demikian dipersyaratkan; 

2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka 

meningkatkan nilai boedel pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, 

Kurator perlu membebani boedel pailit dengan lembaga jaminan 

(gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya), maka Kurator harus mendapat persetujuan Hakim 

Pengawas terlebih dahulu. Boedel pailit yang dimaksud adalah boedel 

pailit yang belum dijadikan jaminan utang pada kreditor separatis. 

Kurator berwenang memberikan kepastian tentang pelaksanaan perjanjian 

timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, 

termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang 

mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau 

tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas 

kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian 

sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya 

perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.63 Kurator dapat menggunakan 

boedel pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual 

boedel pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator 
 

62 Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
63 Hadi Shuban,.Op.Cit.hlm.115. 
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dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan 

yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Kurator juga dapat 

menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan. Apabila menerima 

warisan, maka warisan tersebut menguntungkan boedel pailit sedangkan apabila 

menolaknya, maka harus izin Hakim Pengawas. Ketentuan ini tentunya tidak 

berlaku jika debitor pailit itu suatu badan hukum seperti perseroan terbatas. Selain 

itu Kurator dapat meminta pembatalan hibah apabila Kurator dapat membuktikan 

bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut 

mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 

kreditor.64 

Dalam hal Kurator membutuhkan biaya-biaya kepailitan, maka Kurator 

dapat mengalihkan boedel pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan 

atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada boedel pailit, 

meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 

Kurator dapat mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang 

sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kurator harus 

menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh para kreditor maupun diperintahkan 

oleh Hakim Pengawas.65 

Secara umum, Kurator memiliki kewenangan dalam menjual boedel pailit 

yang mencakup sebagai berikut66: 

1. Menjual aset Debitor yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak 

yang berwenang. 

2. Menjual aset Debitor untuk menutupi ongkos kepailitan. 
 

64 Munir Fuady.,Pailit…Op.cit., hlm.47. 
65 Hadi Shubhan,.Op.Cit.116. 
66 Bernard Nainggolan., Loc.cit. hlm 64. 
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3. Menjual aset, karena dengan menahan aset tersebut dapat 

mengakibatkan kerugian. 

4. Menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi 

jaminan utang atau setelah masa penangguhan. 

5. Menjual aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. 

 

Fungsi utama Kurator dalam kepailitan adalah pemberesan boedel pailit 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Arti kata “pemberesan” dalam konteks 

Hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah melakukan 

likuidasi terhadap boedel pailit. Kurator saat dalam proses pemberesan boedel 

pailit berpatokan pada prinsip cash is the king, dimana Kurator harus melikuidasi 

boedel pailit (menjual seluruh boedel pailit, untuk kemudian dibagikan kepada 

kreditor sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku).67 

D. Tanggung Jawab Kurator 

 

Jika tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan 

tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, Kurator dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Kurator harus bertanggung jawab 

atas kelalaian ataupun kesalahan dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/ 

atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya nilai boedel 

pailit.68 Kurator memegang peran yang sangat penting dalam pemberesan boedel 

pailit, Kurator bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan kepailitan, oleh 

karena itu Kurator dituntut untuk bertindak objektif. Selain dalam Pasal 72 yang 

67 H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya., Op.cit., hlm 14. 
68 Imran Nating, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),.hlm.114. 
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mengatur tentang tanggung jawab Kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan 

tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin 

diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh 

Kurator terhadap pihak ketiga, sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator 

sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.69 

Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum 

sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh 

pihak ketiga. Hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan boedel pailit dan 

pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang 

diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada boedel 

pailit, dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.70 Sebaliknya, 

tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena 

hal-hal di luar kekuasaan Kurator ternyata merugikan boedel pailit, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut 

dapat dibebankan pada boedel pailit.71 

Jerry Hoff dalam bukunya menjelaskan tentang tanggung jawab Kurator 

menjadi dua macam bentuk tanggung jawab Kurator, yaitu:72 

1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator 

 

Tanggung jawab dalam kapasitas Kurator sebagai Kurator dibebankan 

pada boedel pailit, dan bukan pada Kurator secara pribadi yang harus 

69 Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 153. 
70 Imran Nating,.Loc.Cit.hlm. 114. 
71 Ibid. 
72 Jerry Hoff, “Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankupcty Law)”, 

diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 72 
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membayar kerugian. pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas boedel 

 

kepailitan, dan tagihanya adalah utang boedel pailit seperti misalnya berikut: 

 

1) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana 

distribusi 

2) Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk kedalam 

 

boedel pailit; 

 

3) Kurator menjual aset pihak ketiga 

 

4) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan 

melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa 

tuntutan debitor tersebut adalah palsu. Kerugian yang timbul 

sebagai akibat dari tindakan Kurator tersebut diatas tidaklah 

menjadi beban boedel pribadi Kurator, akan tetapi akan 

dibebankan dalam boedel pailit.73 

2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator 

 

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan tau tidak bertindaknya 

Kurator menjadi tanggung jawab Kurator, dalam kasus ini Kurator 

bertanggungjawab secara pribadi, Kurator harus membayar sendiri kerugian 

yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini bisa terjadi apabila Kurator 

menggelapkan boedel kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa 

segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena 

ketidakprofesionalan Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Oleh karena 

itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam boedel pailit.74 

 

 

 

73 Imran Nating, Op. Cit., hlm. 116. 
74 Ibid,.hlm.116-117 
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Dengan dimikian jelas Kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan 

tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan 

undang-undang menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati hati dan 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya 

dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul 

tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap 

kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.75 

E. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kurator 

Kurator memiliki tugas pemberesan boedel pailit setelah diucapkannya 

putusan pailit oleh pengadilan niaga, tugas yang dimiliki oleh Kurator sangat 

disarankan selama kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi 

atau bahkan persetujuan oleh Hakim Pengawas. Berikut ini beberapa tindakan 

Kurator yang memerlukan izin dari Hakim Pengawas:76 

 Tugas Kurator Persetujuan Hakim 

 

Pengawas 

1 Kurator mengalihkan harta pailit 

sebelum putusan kepailitan inkracht 

(final) 

Izin Hakim Pengawas 

(Pasal 107) 

2 Kurator mengalihkan benda bergerak 

pada waktu stay (penangguhan 

eksekusi) dalam rangka kelangsungan 

Sebaiknya (tidak harus) 

minta izin dari Hakim 

Pengawas harus diberikan 

 

 

75 Moch Zulkarnain Al Mufti,2016, “Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta 

Pailit di Bawah Harga Pasar”, Vol:1, No.1,.hlm.101 
76 Munir Fuady., Pailit…Op.Cit.hlm.51 
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 usaha debitor perlindungan yang wajar 

 

(Pasal 56 ayat (3)). 

3 Kurator meminjam dari pihak ketiga. Sebaiknya (tidak  harus) 

minta izin  dari Hakim 

Pengawas (Pasal 69) 

4 Kurator menjaminkan harta pailit Harus dengan persetujuan 

Hakim Pengawas (Pasal 

69). 

5 Kurator menghadap di muka Harus dengan izin Hakim 

 

Pengawas 

 

 

Kurator dapat menjual barang-barang harta pailit dengan tujuan sebagai 

berikut:77 

Barang-Barang Dapat Dijual Tujuan Penjualan Pasal 

Dijual setelah putusan 

 

kepailitan meskipun ada kasasi. 

Untuk menutupi ongkos 

 

kepailitan 

107 

Dijual setelah putusan 

kepailitan meskipun ada kasasi. 

Penahanannya 

mengakibatkan kerugian 

terhadap harta pailit. 

107 

Dijual dalam masa stay 

(penangguhan eksekusi) 

terhadap harta yang dalam 

kekuasannya 

Untuk kelangsungan 

usaha debitor. 

56 ayat (3) 

 

77 Ibid.hlm.51-52. 
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Bila perusahaan dilanjutkan 

barang-barang yang tidak 

diperlukan dapat dijual pada 

waktu pemberesan 

Untuk kelanjutan usaha 184 ayat (3) 

 

 

Dalam suatu proses kepailitan, jika diperlukan, Kurator dapat melanjutkan 

usaha debitor pailit dengan ketentuan sebagai berikut:78 

Waktu untuk Melanjutkan Usaha Persetujuan Pasal 

Kurator melanjutkan usaha debitor 

 

setelah putusan pailit tingkat pertama. 

Dengan persetujuan panitia 

 

kreditor sementara. 

104 

Kurator/ kreditor mengusulkan untuk 

melanjutkan perusahaan debitor jika 

dalam rapat verifikasi piutang tidak 

ditawarkan perdamaian atau jika 

perdamaian/ pengesahan perdamaian 

ditolak 

Panitia kreditor dan 

Kurator (jika diusulkan 

oleh kreditor) memberi 

nasihat tentang usulan 

untuk melanjutkan usaha. 

179 

Dalam waktu 8 hari setelah 

pengesahan perdamaian ditolak, 

Kurator atau kreditor mengusulkan 

kepada Hakim Pengawas agar usaha 

debitor dilanjutkan 

Hakim Pengawas memberi 

putusannya dalam rapat 

dengan kreditor. 

181 

 

 

 

 

 

 

78 Ibid.hlm.54. 


