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BAB III 

 

Analisa dan Pembahasan 

 

1. Analisis Hak Imunitas Kurator Saat Pemberesan Boedel 

Pailit 

 
Pengertian hak imunitas secara sederhana adalah suatu perbuatan yang 

memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan akan tetapi dengan adanya hak 

imunitas, perbuatan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. 

Kurator dapat digugat secara perdata dengan berlandaskan Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (perbuatan melawan hukum). 

Pada hakekatnya Perbuatan Melawan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, 

yaitu:79 

1) Perbuatan Melawan Hukum Karena Kesengajaan 

 

Pelaku sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut karena 

adanya keinginan pelaku. Maka dari itu, pelaku melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum tanpa adanya paksaan atau ketidaksengajaan. 

Apabila pelaku menimbulkan kerugian terhadap korban dengan 

kerugian materil atau imaterill, maka korban berhak menuntut pelaku 

agar mengganti rugi semua kerugian. 

2) Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian). 

Pelaku tidak sengaja melakukan kesalahan atau Perbuatan Melawan Hukum 

walaupun menimbulkan kerugian terhadap korban. Walaupun pelaku 

79 Abinezier Pebrian Edison, Margo Hadi Pura, 2021, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh 

Kurator Yang Melepaskan dan Memindahkan Harta Yang Bukan Harta Boedel Pailit dan Upaya 

Penyelesaiannya”,Vol:6 No.2.hlm.3-4. 
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tidak sengaja dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, korban 

juga dapat menuntut pelaku agar mengganti kerugian yang telah dibuat 

oleh pelaku. 

3) Perbuatan Melawan Hukum Karena Kelalaian. 

 

Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian adalah wanprestasi. 

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau 

ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun mau melakukan 

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah 

wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang 

artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah 

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik 

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang 

timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi memberikan akibat 

hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi 

terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak 

yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga 

oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan 

karena wanprestasi tersebut. 

4) Perbuatan melawan hukum tidak lepas dari adanya Unsur-Unsur 

Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: 

a. Faktor Kesengajaan Biasanya dilakukan dengan atau kesengajaan 

yang dapat merugikan korban serta menyebabkan kerugian baik 

secara materiil atau imateriil. 
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Adapun yang dimaksud dengan unsur kesengajaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan 

 

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan 

 

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya menimbulkan 

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa 

dengan adanya kepercayan bahwa dengan tindakan tersebut 

“pasti”dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. 

b. Faktor kelalaian 

 

Pada unsur kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk 

menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat 

mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan 

terjadi. 

Unsur kelalaian adalah sebagai berikut : 

 

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang 

semestinya dilakukan 

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care) 

 

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut 

 

4. Adanya kerugian bagi orang lain 

 

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak 

melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul 

Hukum kepailitan di Indonesia belum menjamin Perlindungan Hukum yang 

berupa hak imunitas bagi kurator selama proses pemberesan boedel pailit. Tidak 

ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang hak imunitas Kurator, berbeda 
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dengan profesi advokat yang diatur secara jelas di dalam Pasal 16 Undang- 

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai hak imunitas 

Advokat. Hak imunitas advokat itu memberikan kebebasan dari advokat untuk 

melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak 

mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam 

menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum 

(pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya 

itu.80 Dikarenakan profesi Kurator secara umum berlandaskan based on 

knowledge dan bukan atas dasar common sense serta memiliki skill yang disertai 

dengan standar moral, maka Kurator dalam menjalankan tugasnya harus berhati- 

hati meskipun sudah menjalankan kewajiban hukumnya, tetap tidak akan lepas 

dari konsekuensi hukum yang berupa pertanggungjawaban dari perbuatan yang 

telah dilakukan oleh Kurator. Konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 

menyatakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum 

adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab 

secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab hukum.81 Menurut Abdulkadir Muhamad teori tanggung jawab dalam 

perbutan hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:82 

1. Tanggung jawab akibat perbutan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (international tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 
 

80 Yalid, 2016, “Persyaratan dan Prospek Serta Gagasan Imunitas Terhadap Kurator 

yang Beritikad Baik”, Vol:16 No.1. hlm.48 
81 Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), “General Theory Of Law and State, Teori 

Hukum Umum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif 

Empirik”, (Jakarta, BEE, 2007), hlm.81. 
82 Abdulkadir Muhamad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 

2010), hlm.503. 
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atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian. 

2. Tanggung jawab akibat perbutan melawan hukum yang dilakukan 

dengan kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability) didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugia 

yang timbul akibat perbuatannya. Dalam kamus hukum, tanggung 

jawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah 

diwajibkan kepadanya.83 

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.84 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 

mengatur tentang tanggung jawab Kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan 

 
hlm.20. 

83 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “Kamus Hukum”. (Jakarta: Prandya Paramita, 1989), 

 
84 Imran Nating,Op.Cit.,hlm.114. 
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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.85 

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.86 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.87 

Jerry Hoff dalam bukunya menjelaskan tentang tanggung jawab Kurator 

menjadi dua macam bentuk tanggung jawab Kurator, yaitu:88 

2. 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 

 

 

 
85 Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 153. 
86 Imran Nating,.Loc.Cit.hlm. 114. 
87 Ibid. 
88 Jerry Hoff, Loc.Cit., 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 pribadi Kurator, akan tetapi akan dibebankan 

dalam boedel pailit.89 

3. Tanggung Jawab Pribadi Kurator 

 

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau 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. 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.90 

 

 

 

89 Imran Nating, Op. Cit., hlm. 116. 
90 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.91 

Berdasarkan pemaparan terkait hak imunitas kurator saat pemberesan boedel 

pailit yang menimbulkan pro dan kontra, dapat dipahami bahwa untuk menjadi 

seorang kurator diperlukan syarat dan ketentuan khusus yang tidak semua orang 

dapat melakukan tugas kurator. Gagasan mengenai hak imunitas Kurator timbul 

karena hambatan yang dialami kurator sering kali mengganggu proses 

pemberesan boedel pailit sehingga kurator dalam menjalankan tugasnya menjadi 

terhambat dan tidak maksimal. Meskipun demikian, berdasarkan hukum positif 

yang berlaku di Indonesia belum diatur mengenai hak imunitas Kurator, hal 

tersebut dikarenakan selama melakukan pemberesan boedel pailit melekat 

tanggung jawab hukum yang merupakan akibat hukum dari Pasal 78 yang 

menyatakan bahwa tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas 

menyebabkan, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan 

Kreditor.92 Kemudian berdasarkan Pasal 72 menyatakan bahwa Kurator 

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan 

 

91 Moch Zulkarnain Al Mufti, Loc.,Cit,.hlm.101 
92 Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap 

harta pailit. Isi dari Pasal 72 sesuai dengan teori tanggung jawab yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Abdulkadir Muhamad, yang menjelaskan 

bahwa apabila Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian selama kepailitan 

dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi terhadap kerugian yang 

dialami para kreditor akibat perbuatan hukum yang dilakukan kurator dalam 

pemberesan sehingga tidak ada hak imunitas yang diperoleh oleh kurator 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sampai saat ini masih berlaku. 

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Yang 

Beritikad Baik Saat Pemberesan Boedel Pailit 

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah 

untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain 

terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini, yaitu belum adanya jaminan 

hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator yang mempersulit pelaksanaan 

tugasnya, diantaranya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam 

proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak tunduk pada 

putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang. 

Kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitor ini tidak ada akibat atau 

sanksi apa-apa dari pengadilan.93 Profesi Kurator dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya dalam melakukan pemberesan boedel pailit tidaklah mudah 

karena sering kali mendapatkan hambatan dari kreditor maupun debitor pailit, 

bahkan tidak jarang adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak 

 

93 Imran Nating, Op.Cit.,hlm.11. 
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tertentu terhadap Kurator. Terdapat juga kasus dimana aset pailit tersebut dicuri, 

hilang, sebelum kurator melakukan eksekusi harta pailit. Pasal 50 Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa 

melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di 

pidana”. Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan 

dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana 

disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari 

kurator, dimana kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh 

pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang 

melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam 

hal ini yaitu UUK, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan 

tindakan pidana.94 

Beratnya tugas kurator diiringi dengan banyaknya hambatan yang dialami 

selama proses kepailitan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesi 

yang seharusnya independen. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap 

non-kooperatif dari kreditor maupun debitor pailit, kemudian dapat berupa 

kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi indepedensi dari 

seorang kurator, dimana kurator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam 

menjalankan tugasnya yang seharusnya dalam menjalankan tugasnya 

sebagaimana termuat dalam kode etik profesi kurator, standar profesi kurator, dan 

UUK. Kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada 

peraturan yang berlaku serta tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi 

 

 

 

94 Freisy Maria Kukus, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara 

Kepailitan”, Lex Privatum, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 148 
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oleh siapapun.95 Hal ini dapat menjadi alasan untuk memberikan Perlindungan 

Hukum terhadap Kurator yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. 

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.96 

Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.97 

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hakasasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.98 

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:99 

 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

 

Pengertian dari Perlindungan Hukum preventif ini adalah subyek 

Hukum diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Hal ini bertujuan 

 

95 Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, “Tanggung Jawab dan Perlindungan 

Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu 

Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)”, Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 13 
96 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan terakhir diakses tanggal 4 Juni 2022 

pukul 22.00 WIB. 
97 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”,(Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987, hlm. 25. 
98 Ibid. 
99 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia”, (Surakarta, 

Alumni, 2003), hlm.14 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungani
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untuk mencegah terjadinya sengketa. Tindak pemerintahan yang didasarkan 

pada kebebasan bertindak menjadi tidak bebas dalam bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk 

bersifat hati-hati saat mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

Perlindungan yang diberikan pemerintah juga memiliki tujuan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah 

para pihak dalam kepailitan agar tidak melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan yang ada. 

2) Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan Hukum represif betujuan untuk menyelesaikan sengketa, 

penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan 

administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda penjara dan Hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan besarnya tanggung 

jawab kurator, maka dalam hal ini kurator mampu menyelesaikan masalah 

perkara kepailitan terhadap Debitor dan Kreditor baik dari tahap pengurusan 

sampai dengan tahap eksekusi sehingga timbulnya rasa aman bagi para 

pihak terhadap boedel pailit yang dibagikan. 

Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi Kurator 
 

yaitu: 
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1) Based on knowledge, dan bukan atas dasar common sense. Artinya, 

suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara 

berkesinambungan. 

2) Memiliki skill yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun 

pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian. 

3) Terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat 

dengan nilai-nilai etika. 

Kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan atas harta pailit sejak 

tanggal putusan pailit diucapkan meskipun diajukan upaya hukum kasasi atau 

peninjauan kembali. Apabila debitor, sebelum dinyatakan pailit melakukan 

perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan hukum tersebut merugikan 

kreditor. Maka, perbuatan hukum tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan 

ke Pengadilan. Pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit 

dan pihak ketiga, dalam kepailitan disebut dengan Actio Pauliana. 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 kreditor dan orang yang 

dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, dan mengetahui tindakan tersebut 

mengakibatkan kerugian terhadap para kreditor. Ada satu unsur penting yang 

menjadi patokan dalam pengaturan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUH 

Perdata, yaitu unsur itikad baik (good faith). Pembuktian ada atau tiadanya unsur 

itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk 

perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.100 

Jika dilihat dari Pasal 1341 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata , dapat 

diketahui bahwa ada 2 (dua) macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, 

antara lain sebagai berikut:101 

 
 

100 M. Alvi Syahrin,2017. “Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya”, Vol: 4 

No.1.hlm.606. 
101 Ibid,.hlm.606-607. 



49  

1. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik. 

Perbuatan hukum yang bersift timbal balik adalah suatu perbuatan 

hukum dimana ada dua pihak yang saling berprestasi. Contohnya: perjanjian 

jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain; 

2. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak 

Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum 

dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi 

terhadap pihak lain. Contohnya: Hibah 

Ketentuan actio 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 harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan 

atas utang-utang debitor. Dengan demikian, debitor tidak bebas terhadap harta 

kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain dalam hal ini kepada 

Kreditor. Actio Pauliana adalah sarana yang diberikan oleh Undang-undang untuk 

meminta pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan hukum 

Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang 

dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.102 Hak mengajukan Actio 

Pauliana merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum atas perbuatan 

debitor yang dapat merugikan kreditor yang diatur dalam oleh KUHPerdata dalam 

Pasal 1341 dan secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.103 Gugatan Actio Pauliana dalam perkara 

kepailitan merupakan tugas penting bagi Kurator. Hal tersebut dikarenakan 

Kurator adalah satu-satunya pihak yang diberikan kemampuan oleh Undang- 

Undang untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan.104 

Kemampuan Kurator tersebut sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi 

seluruh harta kekayaan debitor pailit. 

 

102 Larmi Kristiani,2018. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Demi 

Kepentingan Boedel pailit Dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana (Studi Putusan 

Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel). Vol: XXII No.1.hlm.89. 
103 Ibid. 

104 Nur Hasanah Aida, Tesis, Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana sebagai bentuk 

Perlindungan terhadap Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU, (Medan: USU), 2018.hlm.4 



50  

Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kurator 

saat pemberesan boedel pailit adalah dengan memberikan perlindungan hukum 

yang berupa hak imunitas yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Terdapat doktrin yang menjelaskan bahwa Kurator 

memiliki hak imunitas, hal ini disampaikan oleh salah satu pakar hukum 

kepailitan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas dalam pendapatnya terkait 

hubungan Kurator dan pengadilan menyatakan bahwa:105 

a. Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas kurator 

merupakan contempt of court , karena kurator diangkat oleh 

pengadilan niaga dan menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan; 

b. Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan undang-undang 

atau statutory obligations-nya; 

c. Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan statutory 

obligationsnya. 

Oleh karena kedudukannya sebagai wakil pengadilan, maka melekat sifat- 

sifat kekuasaan Kehakiman yang tidak boleh diintervensi, digugat, bahkan sampai 

mendapatkan upaya kriminalisasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: 

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 

kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana dimaksud dengan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” 

Dengan demikian Kurator harus memiliki perlindungan atau hak imunitas 

yang dilindungi oleh hukum yang jelas dan berdiri sendiri. Hukum di Indonesia 

 
 

105 Sutan Remy Sjahdeini,Memahami…Op.Cit.hlm.78 
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diharapkan memberikan perlindungan supaya Kurator dapat menjalankan tugas 

profesinya dengan rasa aman dan tanpa merasa khawatir akan diadukan oleh 

kreditur dan debitur sendiri.106 Untuk berhak mendapatkan hak imunitas, 

perbuatan hukum yang dilakukan Kurator harus berlandaskan asas itikad baik 

yang tujuan dilakukannya perjanjian selama pemberesan boedel pailit hanya untuk 

kepentingan meningkatkan nilai dari boedel pailit sehingga para kreditor merasa 

puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Itikad baik dapat diukur dengan cara 

pemberesan boedel pailit yang dilakukan kurator telah sesuai dengan prosedur dan 

tata cara yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagai 

perbandingan profesi lain, yaitu advokat mendapatkan imunitas yang telah diatur 

di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang 

menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun 

pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan 

klien dalam sidang Pengadilan”107. Berdasarkan Pasal 16 tersebut memberi 

petunjuk makna itikad baik, yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya 

keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya, dan yang 

dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap 

tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”108 Unsur itikad baik hanya 

diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada 

“pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan 

 

 

 

 

 

106 Irfan Eka Saputra, Tesis: “Perspektif Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit”, (Jakarta: UPNVJ, 2017), hlm.7-8. 
107 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
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suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 

1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.109 

Asas itikad baik memiliki dua pengertian yaitu:110 

 

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat 

haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan 

dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan 

sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. 

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang 

terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad 

baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. 

Pemberian hak imunitas profesi Kurator yang beritikad baik dalam 

melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu:111 

1. Revisi terhadap Undang-Undang 

 

Revisi aturan dengan rumusan “Kurator tidak dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan 

itikad baik dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan/atau 

pemberesan boedel pailit”. Revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU, perlu dilakukan karena tidak ada ketentuan yang dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi kurator. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

hanya berpihak pada kepentingan harta pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 

72, dengan rumusan “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau 

108 Yalid, Loc.Cit. hlm.48 
109 Munir Fuady, “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti,2001) hlm 81. 
110 Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983),.hlm 25. 
111 Yalid, Op.Cit.hlm.51 
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kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan 

yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Sebaliknya, tidak ada 

imunitas bagi kurator yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan 

dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dengan 

aturan dengan rumusan “kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik 

dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta 

pailit. Ketentuan itu, penting untuk memberikan rasa aman bagi kurator 

yang beritikad baik, sementara konsep itikad baik juga harus ditentukan 

batasannya sehingga memudahkan, seperti dalam mengimplementasikan. 

2. Membuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator 

 

Pembuatan undang-undang khusus Kurator yang sistematis dan 

komprehensif memberikan Perlindungan Hukum (imunitas) terhadap 

Kurator. perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator yang 

didalamnya mengatur mengenai perlindungan hukum profesi kurator yang 

tidak tercantum di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sampai 

saat ini, persyaratan untuk menjadi kurator tidak diatur dalam aturan yang 

setara dengan undang-undang, melainkan hanya dengan Peraturan Menteri. 

Saat ini mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang Kurator 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus. Akan lebih sistematis dan komprehensif perlindungan hukum 

(imunitas) profesi yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan 

dan/atau pemberesan boedel pailit. 
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3. Pembentukan Dewan Etik Bersama. 

 

Dewan Etik Bersama adalah ukuran untuk menentukan Kurator yang 

beritikad baik atau tidak bertikad baik. Karena beritikad baik atau tidak 

beritikad baik seseorang Kurator terbuka ditafsirkan secara subjektif baik 

oleh Kurator maupun oleh debitor dan kreditor yang berkepentingan. 

Pembentukan Dewan Etik Bersama dapat dijadikan sarana untuk memeriksa 

kurator yang diduga tidak beritikad baik dalam melaksanakan tugas 

pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap boedel pailit. Keterkaitan 

antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran 

untuk menentukan kurator yang beritikad baik atau tidak bertikad baik 

dalam melaksanakan pemberesan harta pailit ditentukan oleh kelembagaan 

ini. Karena beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator terbuka 

ditafsirkan secara subjektif baik oleh kurator maupun oleh debitor dan 

kreditor yang berkepentingan. Selain lembaga ini diberikan fungsi untuk 

menentukan ukuran kurator yang beritikad baik atau tidak beritikad baik 

dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, lembaga ini juga berfungsi 

sebagai alat pemeriksa kurator yang diduga melakukan pelanggaran etika. 

Terkait etika kurator harus memperhatikan dua hal, yaitu etos dan logos. 

Dengan etos, kurator harus memperhatikan cara bicara, menghargai teman 

sejawatnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain etos, kurator 

juga harus memperhatikan logos, yaitu logika. Etos dan logos, bisa menjadi 

kurator yang besar, tujuannya adalah untuk menunjukkan sebagai golongan 

yang terpelajar. Selain itu, dapat memberikan kepastian dan kewenangan 

bagi kurator untuk bisa bekerja dengan tepat dan tenang. Melalui etos dan 
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logos yang dituangkan dalam kode etik akan menuntun seorang kurator 

tidak keluar jalur dari tugasnya. Bila seorang kurator melanggar kode etik 

maka kurator itu akan dilaporkan ke badan kehormatan. Nantinya, badan 

itulah yang akan mensidangkan si kurator tersebut. Bila ternyata kurator itu 

terbukti melanggar kode etik maka dia akan mendapatkan hukuman atau 

sanksi. Sanksinya sendiri berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin 

sebagai kurator. 

Berdasarkan pemaparan terkait Perlindungan Hukum, Penulis berpendapat 

di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum diatur mengenai perlindungan 

hukum bagi kurator saat pemberesan boedel pailit, sehingga gagasan mengenai 

pemberian hak imunitas terhadap kurator yang beritikad baik merupakan suatu 

gagasan yang perlu segera direalisasikan, mengingat untuk menjadi kurator 

merupakan hal yang tidak mudah karena harus disertai skill dan atas standar moral 

kode etik dalam melaksanakan tugasnya selama pemberesan boedel pailit, 

sehingga Kurator dapat merasa aman dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan 

maksimal. Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

hanya memberikan perlindungan hukum terhadap boedel pailit melalui tindakan 

yang hanya bisa dilakukan oleh kurator dengan cara melakukan gugatan Actio 

Pauliana. 


