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BAB II 

 

FILOSOFI KEWENANGAN KREDITOR DALAM PENGAJUAN 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 

 

2.1. Hakikat dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah intisari atu 

dasar. Mengingat pentingnya untuk memahami dan mengerti mengenai suatu hal, 

perlu dipelajari terlebih dahulu hakikat dari suatu hal. Dalam hal ini, untuk dapat 

memahami apa yang dimaksud dengan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, perlu dibahas mengenai hakikat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

beserta tujuannya. 

Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

lembaga yang ditetapkan undang-undang dan diberikan oleh pengadilan niaga untuk 

memberikan jangka waktu bagi debitor memusyawarahkan dengan para kreditornya 

mengenai cara pelunasan utang-utangnya baik secara sebagian atau keseluruhan. 

Munir Fuady menyebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sebagai legal 

moratorium
39

. 

Huizink berpendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

upaya debitor untuk memperoleh jangka waktu guna mengurus kegiatan usahanya 
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agar mampu keluar dari ketidakmampuannya untuk melakukan kewajiban-

kewajibannya terhadap kreditornya
40

. Dapat dipahami bahwa Huizink sependapat 

dengan Munir Fuady dengan menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang merupakan semacam lembaga legal moratorium. 

Kartini Muljadi berpendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

merupakan pemberian kesempatan bagi Debitor untuk mengajukan rancangan 

perdamaian kepada debitor dalam rangka untuk melunasi utang-utangnya kepada para 

kreditornya dengan melakukan penataan ulang utang-utangnya
41

. 

Terlepas dari pandangan-pandangan para ahli hukum tersebut, UUKPKPU 

tidak memberikan definisi atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun 

berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUKPKPU, Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang hanya bisa diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor 

serta bisa diajukan oleh debitor tersebut dan kreditor. Darminto Hartono menegaskan 

bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UUKPKPU memiliki dua 

aspek mendasar, yaitu tidak dapat dipaksanya atau dilaksanakan eksekusi harta 

debitor untuk membayar langsung utang kreditor dan debitor dalam jangka waktu 

                                                             
40

 Huizink, Op.Cit, h. 2 

41
 Kartini Muljadi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya”, 

dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed), Penyelesaian Utang Piutang, Melalui 

Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, h. 251 
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penundaan tersebut dapat melakukan restrukturisasi utang yang rencananya 

dituangkan dalam rencana perdamaian
42

. 

Atas pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan diatas, dapat 

dimengerti bahwa hakikat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga 

yang memberikan jangka waktu tertentu bagi debitor untuk menata ulang kegiatan 

usahanya bersama dengan para kreditor agar mampu melanjutkan kewajiban 

pembayaran utangnya terhadap para kreditornya. 

Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pun digunakan untuk 

tujuan tertentu. Menurut Rahayu Hartini, tujuan dari Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan 

kegiatan usahanya sambil berusaha menyelesaikan kesulitan pelunasan utang dan 

menghindari kepailitan
43

. Suyudi menambahkan pendapatnya mengenai tujuan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu untuk menunda kewajiban 

pemenuhan utang debitor terhadap kreditor dengan maksud memberikan rencana 

perdamaian di antara debitor dan kreditor agar dapat membayar semua atau sebagian 

utangnya
44

.  

Menurut Fred B.G. Tumbuan, tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

adalah untuk memberikan jangka waktu bagi debitor untuk membayar utang-

                                                             
42

 Darminto Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap, Lembaga Studi 

Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 1 

43
 Rahayu Hartini, Loc.Cit 
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utangnya pada kreditor dengan memperbaiki keadaan ekonomis dan menghasilkan 

laba yang lebih baik agar tidak sampai dinyatakan pailit karena kepailitan hanya akan 

mengurangi nilai perusahaan debitor dan hal tersebut akan merugikan kepentingan 

kreditor
45

. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Jerry Hoff memiliki tujuan, 

yaitu menghentikan kemungkinan kepailitan debitor yang sedang dalam keadaan 

tidak mampu membayar utang (insolvent) namun masih memiliki kemungkinan untuk 

membayar di masa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

ditujukan bagi debitor yang mengalami kesulitan pencairan dana atau likuiditas 

sementara waktu. Selain itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencegah 

adanya tekanan atau dorongan dari pihak kreditor untuk segera melunasi utang 

debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor satu sama lain. Dengan adanya 

lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat menataulang dan 

melakukan kegiatan usahanya seperti biasa dengan harapan dapat melunasi utang-

utangnya terhadap kreditor
46

. Dengan kata lain, Jerry Hoff memandang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk memfasilitasi debitor untuk 

menangkis kepailitan saja
47

. 

                                                             
45

 Fred B. G. Tumbuan, “Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana 

Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan”, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, 

Benny Ponto (ed), Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, h. 242 

46
 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, (terjemahan Kartini Muljadi), PT 

Tatanusa, Jakarta, 2000, h. 187 

47
 M. Hadi Shubhan, Op.Cit, h. 159  
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M. Hadi Shubhan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat Jerry Hoff 

tersebut karena menurut Shubhan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

tidaklah hanya sebagai sarana penangkis kepailitan bagi debitor, tetapi juga sebagai 

sarana pemberian kesempatan bagi debitor untuk menataulang kegiatan usahanya 

untuk memenuhi kewajiban utang-utangnya pada kreditor dengan harapan bisa 

melanjutkan usahanya di kemudian hari
48

. 

Atas pendapat-pendapat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan dari 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga yang dapat digunakan baik 

oleh debitor maupun kreditor untuk memberikan kesempatan bagi debitor guna 

menata ulang usahanya agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya 

kepada kreditornya dan menghindari terjadinya kepailitan yang dapat menyebabkan 

ketidakstabilan perekonomian dan sistem usaha yang telah terjalin diantara debitor 

dan kreditor. 

2.2. Syarat dan jenis penundaan kewajiban pembayaran utang 

Sebelum membahas jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu 

dipahami bahwa ada kesamaan di antara jenis-jenis Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Kesamaan tersebut adalah salah satu syarat administratif 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setiap jenis Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang hanya bisa diajukan jika memenuhi ketentuan Pasal 

222 ayat (1) UUKPKPU, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya 
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dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) 

kreditor. Darminto Hartono berpendapat bahwa ada syarat administrasi dalam 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang harus dipenuhi, yaitu 

debitor memiliki utang yang melebihi batas jangka waktu dan dapat ditagih. Atas 

pendapat tersebut, Darminto secara langsung menyanggah bahwa syarat utang yang 

melebihi batas jangka waktu dan dapat ditagih bukanlah syarat yang wajib dipenuhi 

karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga ditujukan guna mencegah 

terjadinya keterlambatan pembayaran utang
49

.  

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila dilihat dari polanya terdiri 

atas 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. Penundaan kewajiban pembayaran utang murni 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Murni dikenal juga dengan istilah 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sukarela (voluntary petition)
50

. Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Murni merupakan jenis penundaan kewajiban 

pembayaran utang yang berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUKPKPU diajukan oleh 

debitor atau kreditor atas inisiatif sendiri. Pengajuan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Murni ini dilakukan karena debitor atau kreditor dapat 

memperhitungkan ketidakmampuan debitor untuk membayar kewajiban pelunasan 

                                                             
49

 Darminto Hartono, Op.Cit, h. 45 

50
 Darminto Hartono, Op.Cit, h 180 dikutip dari Emmy Yuhassarie, Undang-Undang 

Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat pengkajian Hukum Jakarta, 2004, h. 196 
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utang
51

. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dilakukan agar memberikan 

kesempatan bagi debitor mengajukan rencana perdamaian. Pengajuan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang murni oleh debitor atau kreditor tersebut dilakukan 

sebelum permasalahan utang tersebut diajukan ke ranah lembaga kepailitan. 

b. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan kepailitan 

Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang hanya dapat diajukan oleh debitor sesuai 

ketentuan Pasal 229 ayat (3) dan (4) UUKPKPU pada sidang pertama pemeriksaan 

permohonan pailit. Menurut Pasal 229 ayat (4) UUKPKPU, hakim pemeriksa perkara 

kepailitan yang mendapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

pada sidang pertama pemeriksaan kepailitan wajib mendahulukan sidang permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya penghindaran terjadinya 

kepailitan debitor. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap oleh 

debitor ini dilakukan sebagai upaya menghindari permohonan kepailitan yang 

diajukan kreditor
52

.  

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan sifat prosesnya dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 
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 M. Hadi Shubhan, Loc.Cit 
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara merupakan tahap pertama 

dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
53

. Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Sementara memberikan kesempatan berupa jangka waktu bagi 

debitor untuk menyiapkan rencana perdamaian yang berisi cara pemenuhan 

kewajiban pembayaran utang baik secara sebagian atau keseluruhan terhadap 

kreditornya. 

Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 

berdasarkan Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU adalah 45 hari. Setelah jangka waktu 45 

hari tersebut, Pengadilan wajib mengadakan sidang yang wajib dihadiri debitor dan 

kreditor untuk memutus status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 

tersebut berakhir, melanjutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 

menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, atau menyatakan debitor 

menjadi pailit jika belum tercapai perdamaian setelah masa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang berakhir.  

Sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan harus 

mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang paling lambat 3 

(tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan. Dengan kata lain, pengabulan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dapat diberikan secara langsung 

oleh Pengadilan tanpa perlu adanya persetujuan dari para kreditor
54

. Berdasarkan 
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ketentuan Pasal 293 ayat (1) UUKPKPU, tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan 

oleh para pihak atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini. 

Syarat pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara adalah 

sebagai berikut: 

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara wajib 

diajukan kepada Pengadilan Niaga domisili kedudukan hukum debitor berada 

sesuai ketentuan Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU jo Pasal 3 UUKPKPU oleh 

debitor ataupun kreditor. 

2. Pengajuan melalui surat bermaterai yang ditandatangani pemohon dan penasihat 

hukumnya. 

3. Pengajuan disertai Surat kuasa khusus asli penasihat hukum sebagai perwakilan 

resmi dari pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

4. Pengajuan disertai Surat Izin Penasihat Hukum (advokat) yang telah dilegalisasi. 

5. Pengajuan disertai identitas dan alamat lengkap para kreditor konkuren dan 

daftar jumlah tagihan utangnya terhadap debitor. 

6. Pengajuan disertai laporan finansial debitor. 

7. Pengajuan disertai lampiran rencana perdamaian khusus debitor selaku 

pemohon
55

. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara memiliki akibat hukum untuk 

pihak pengadilan niaga, kreditor, dan debitor. Akibat hukum yang dimaksud adalah: 
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1. Pengadilan wajib menunjuk hakim pengawas proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Sementara  dan mengangkat 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) 

pengurus bersama debitor untuk mengurus harta debitor paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak tanggal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

didaftarkan oleh debitor sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU atau 

paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang didaftarkan oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 

225 ayat (3) UUKPKPU. 

2. Para kreditor sesuai ketentuan Pasal 245 UUKPKPU tidak dapat melakukan 

penagihan atas piutang-piutangnya terhadap debitor kecuali debitor mampu 

melakukan pembayaran utang-utangnya secara bersamaan kepada seluruh 

kreditornya. 

3. Debitor menurut ketentuan Pasal 240 UUKPKPU tidak dapat melakukan 

tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas sebagian atau seluruh hartanya 

karena harta selaku aset debitor berada di bawah pengawasan pengurus sejak 

putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan. Segala 

tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas aset debitor wajib mendapat 

persetujuan dari pengurus. 

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap merupakan kelanjutan dari 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Pemberian Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ditentukan secara langsung pada hari sidang 
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yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga selama masa Penundaan Kewajiban 

Sementara berlangsung. Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Tetap ini diberikan kepada debitor dengan maksud memberikan kesempatan 

kepada baik debitor dan pengurus maupun kreditor untuk mempertimbangkan dan 

menyepakati rencana perdamaian yang ada pada hari sidang yang telah ditentukan
56

. 

Pendapat Munir dipertegas Pasal 228 ayat (4) UUKPKPU yang menyatakan bahwa 

pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap diberikan dengan maksud 

memberikan kesempatan pada Rapat Kreditor untuk menyelesaikan pemungutan 

suara atas rencana perdamaian yang diajukan debitor apabila rencana perdamaian 

tersebut telah selesai disusun.  

Menurut ketentuan Pasal 228 ayat (4), pemberian Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Tetap diputus oleh Pengadilan Niaga dengan didahului 

persetujuan dari Rapat Kreditor. Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Tetap berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU adalah tidak boleh 

melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sementara diucapkan. 

Syarat pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap untuk 

dikabulkan oleh Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUKPKPU: 

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya 

diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua 
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pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari 

kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut 

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin 

dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 

bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang 

tersebut. 

2.3. Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu lembaga yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang hanya dapat 

dilakukan dengan adanya pengajuan atau permohonan kepada Pengadilan Niaga. 

Terdapat beberapa pihak yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang kepada Pengadilan Niaga. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUKPKPU, pihak-pihak yang dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: 

1. Debitor 

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada dasarnya ditujukan sebagai lembaga yang dapat digunakan 

debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dengan para kreditornya 

sambil menghindari terjadinya kepailitan. Dasar permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor ini telah diatur sejak berlakunya UUK, 

UU No. 4/1998, dan dipertahankan hingga berlakunya UUKPKPU.  
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Sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU, debitor yang dapat memohon 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang memiliki lebih dari 

satu kreditor. Ketentuan hukum mengenai debitor selaku pemohon Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dipertegas dengan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU, 

yaitu debitor yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

debitor yang tidak dapat memperkirakan atau dapat memperkirakan kemampuannya 

untuk melakukan pembayaran utangnya secara sebagian atau seluruhnya kepada 

kreditor. 

Mengingat bahwa debitor merupakan subjek hukum, dapat dipahami bahwa 

debitor yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

perorangan (natuurlijke persoon) seperti individu atau badan hukum (rechts persoon) 

seperti perseroan
57

. Berdasarkan ketentuan Pasal 223 UUKPKPU, ketentuan debitor 

yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UUKPKPU berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5) UUKPKPU. Dalam hal ini, apabila debitor merupakan 

bank, Bank Indonesia yang berwenang mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU. Apabila 

debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Badan Pengawas Pasar Modal yang 

berwenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU. Khusus debitor yang merupakan 

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan 

perusahaan reasuransi syariah, menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 337, Otoritas Jasa Keungan yang berwenang mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila debitor merupakan dana pensiun, 

atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, pihak 

yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Menteri 

Keuangan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU.  

2. Kreditor 

Ketentuan mengenai kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang merupakan ketentuan hukum yang baru diatur dalam 

UUKPKPU, yaitu dalam Pasal 222 ayat (3). Landasan berpikir kreditor dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan dibahas pada sub-bab 

berikutnya. 

Menurut Jerry Hoff, terdapat 3 (tiga) macam kreditor dalam ranah hukum 

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: 

a. Kreditor Separatis (Secured Creditor) 

Kreditor Separatis adalah kreditor yang kepentingannya dalam perjanjian 

utang piutang dijamin oleh debitor dengan hak kebendaan yang memberikan 

kewenangan bagi kreditor tersebut untuk melaksanakan hak atas jaminan terkait 

meskipun debitor sedang berada dalam status pailit atau penundaan kewajiban 
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pembayaran utang karena jaminan hak kebendaan tersebut terpisah dari harta 

pailit debitor
58

. 

b. Kreditor Preferen (Preferred Creditor) 

Kreditor preferen atau sering pula dikenal dengan istilah kreditor 

istimewa adalah kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan 

dibandingkan kreditor konkuren karena undang-undang menetapkan demikian. 

Dalam ranah hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

penentuan status kreditor preferen sangat penting khususnya masalah preferensi 

karena masalah preferensi penting untuk diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut 

bila terdapat concursus creditorium atau adanya dua kreditor atau lebih, beserta 

harta debitor tidak cukup untuk melunasi pembayaran setiap kreditornya. 

Terdapat 3 (tiga) jenis kreditor preferen, yaitu: 

1. Kreditor yang memiliki prioritas berdasarkan perundang-undangan 

2. Kreditor yang memiliki prioritas bukan berdasarkan perundang-undangan 

3. Kreditor atas harta pailit (estate creditors)
59

 

c. Kreditor Konkuren (Unsecured Creditor)  

Kreditor konkuren atau dikenal dengan istilah kreditor yang tidak dijamin 

adalah kreditor yang tidak memiliki hak prioritas sehingga kreditor tersebut 

baru akan dibayar jika ada sisa harta pailit debitor dalam hal debitor mengalami 
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kepailitan. Kreditor konkuren diwajibkan untuk mengajukan tagihan kepada 

kurator agar piutangnya dicocokkan dan mendapat bagian yang sesuai atau 

proporsional dari biaya kepailitan
60

. 

Dari ketiga jenis kreditor tersebut, Jono menyatakan bahwa kreditor yang dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kreditor konkuren dan 

kreditor preferen
61

. Pendapat Jono tersebut disanggah M. Hadi Shubhan yang 

menyatakan bahwa terdapat kemungkinan eksekusi jaminan hak kebendaan yang 

dimiliki kreditor separatis belum dapat memenuhi sisa tagihan utang
62

. Pasal 222 ayat 

(3) UUKPKPU juga tidak mengatur secara rinci kreditor jenis apa yang dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut hanya mengatur 

bahwa kreditor yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

adalah kreditor yang dapat memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan 

pembayaran utang yang sudah melebih batas jangka waktu dan dan dapat ditagih. 

Dengan kata lain, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor 

konkuren dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas debitor 

yang diperkirakan tidak mampu melakukan pembayaran utangnya terhadap kreditor-

kreditor terkait. 
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2.4. Ratio legis penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor 

Pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan utang piutang melalui 

lembaga kepailitan telah diatur sejak masa penguasaan Belanda terhadap Indonesia. 

Pengaturan tersebut terwujud dalam UUK. Setelah kemerdekaan Indonesia, UUK 

tersebut juga diubah oleh Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan sebagai 

Undang-Undang dengan UU No. 4/1998. Baik dalam UUK maupun UU No. 4/1998, 

selain lembaga kepailitan, diatur pula ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sebagai lembaga penyelesaian utang piutang. 

R. Anton Suyatno menjelaskan bahwa peristiwa yang melatarbelakangi 

terbentuknya peraturan perundang-undangan kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Indonesia adalah kondisi perekonomian negara Indonesia pada 

tahun 1997. Pada tahun 1997 tersebut, nilai valuta asing yang digunakan sebagai mata 

uang guna pelunasan utang mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga banyak 

pelaku usaha Indonesia yang mempunyai utang ke luar negeri yang mengalami 

kesulitan untuk melakukan pembayaran utang sesuai jangka waktu yang ditetapkan
63

. 

Akibat naiknya nilai valuta asing yang digunakan, yaitu dollar, adalah: 

a. Penurunan daya beli masyarakat 

b. Turunnya kepercayaan masyarakat dalam dunia usaha 
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c. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang negatif 

d. Timbulnya ketidakmampuan pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang berbentuk 

perusahaan untuk melunasi utang secara tepat waktu ataupun sama sekali tidak 

membayar
64

. 

Pendapat R. Anton Suyatno sesuai dengan Penjelasan UU No. 4/1998. Pada 

Penjelasan bagian umum UU No. 4/1998, disebutkan bahwa benar ada 

ketidakstabilan perekonomian negara Indonesia akibat peristiwa krisis moneter yang 

ditandai dengan naiknya nilai valuta asing. Krisis moneter menghambat perusahaan-

perusahaan Indonesia untuk beroperasi secara normal. Oleh karena itu, diperlukan 

cara penyelesaian permasalahan utang piutang yang cepat, adil, terbuka, dan efektif. 

UU No. 4/1998 menawarkan 2 (dua) lembaga penyelesaian permasalahan utang 

piutang, yaitu kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Penyelesaian permasalahan utang piutang melalui lembaga kepailitan 

menimbulkan akibat hukum yang cukup memberatkan bagi debitor dan kreditor. Bagi 

debitor, akibat hukum kepailitan adalah pengalihan kewenangan pengurusan dan 

perbuatan kepemilikan atas harta kekayaan debitor kepada kurator sesuai ketentuan 

Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU. Dapat dipahami bahwa hilangnya 

hak debitor atas harta kekayaannya menyebabkan debitor tidak dapat melakukan 

perbuatan kepengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya. Dengan kata lain, 
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debitor tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya meskipun ada kemungkinan 

pelaksanaan kegiatan usaha debitor berpotensi menambah harta kekayaan debitor 

untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada kreditor. Bagi kreditor, akibat 

hukum kepailitan adalah segala harta kekayaan debitor sesuai ketentuan Pasal 21 

UUKPKPU termasuk dalam harta kepailitan yang berada dalam keadaan sita umum. 

Dengan kewenangan pelaksanaan perbuatan pengurusan dan pemilikan harta 

kekayaan debitor beralih pada kurator, harta kekayaan debitor tersebut tidak dapat 

digunakan secara langsung untuk melunasi piutang kreditor. M. Hadi Shubhan 

menegaskan bahwa keadaan sita umum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

perebutan harta pailit untuk melunasi utang diantara para kreditor yang dapat 

merugikan kreditor yang kalah cepat dalam mendapatkan pembayaran
65

. Hal tersebut 

tentu merugikan para kreditor karena kreditor tidak bisa mendapatkan pelunasan 

utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan debitor. Keterlambatan 

pemerolehan pelunasan utang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha kreditor. 

Selain itu, prinsip kepailitan prorata parte bahwa pembayaran utang dengan harta 

kepailitan debitor sesuai dengan proporsional kreditor masing-masing agar 

pembagian pembayaran utang menjadi adil
66

. Dalam hal harta kepailitan debitor tidak 

dapat melunasi seluruh utang kreditor, kreditor hanya akan mendapatkan pembayaran 

utang sesuai bagiannya tetapi tidak dapat memperoleh pelunasan utang secara 

seluruhnya sebagaimana perjanjian utang piutang awal antara debitor dan kreditor. 
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Proses pemberesan harta pailit debitor juga membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Fred B.G. Tumbuan menegaskan bahwa putusan pailit atas debitor khususnya 

yang berbentuk perusahaan hanya akan mengakibatkan pengurangan nilai 

perusahaan. Pengurangan nilai perusahaan hanya akan merugikan para kreditor
67

. 

Diminick Salvatore menyatakan bahwa pencegahan kepailitan debitor dapat 

memberikan keuntungan bagi banyak pihak, baik karyawan debitor, rantai usaha 

(business chain), pemegang saham perusahaan debitor (shareholder), maupun 

kreditor yang mempunyai piutang atas debitor
68

. Atas pemahaman tersebut, 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih didahulukan dalam sistem hukum 

Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dibandingkan dengan 

kepailitan. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 229 ayat (3) dan (4) UUKPKPU yang 

menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib 

didahulukan dibandingkan permohonan pernyataan pailit apabila kedua permohonan 

tersebut diperiksa pada saat yang bersamaan. 

Dilihat dari latar belakang pembentukan UUK dan UU No. 4/1998, dapat 

dipahami bahwa kepailitan merupakan lembaga yang dapat digunakan kreditor untuk 

menjamin pelaksanaan pembayaran utang oleh debitor secara adil
69

. Baik UUK 

maupun UU No. 4/1998 memberikan alternatif penyelesaian permasalahan utang 
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piutang kepada debitor dalam bentuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. R. 

Anton Suyatno menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

merupakan lembaga yang dapat digunakan debitor untuk menghindari terjadinya 

kepailitan selama debitor dalam keadaan sulit mendapatkan kredit
70

. Pendapat ini 

dipertegas oleh M. Hadi Shubhan yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang diberikan oleh Undang-Undang bagi debitor untuk 

menyeimbangkan posisinya dengan kreditor yang mengajukan kepailitan
71

. Oleh 

sebab itu, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan 

ketentuan Pasal 212 UUK jo UU No. 4/1998 hanya bisa diajukan oleh debitor.  

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang hanya bisa 

diajukan debitor ini merupakan ketentuan yang wajar mengingat putusan pernyataan 

pailit oleh kreditor dapat digunakan kreditor untuk menagih utang debitor bahkan 

mengancam debitor
72

. Hak debitor untuk dapat memohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini bahkan dipertegas dalam undang-undang dengan mengatur 

bahwa hanya debitor yang berhak mengajukan rencana perdamaian sesuai ketentuan 

Pasal 212 UUK jo UU No. 4/1998. 
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Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan debitor, 

Suyatno menyatakan bahwa ada tiga alasan yang digunakan debitor untuk 

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: 

a. Sebagai sarana pencegahan kepailitan 

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor bertujuan mempailitkan 

debitor agar harta kekayaan debitor dapat dieksekusi secara massal dalam rangka 

memenuhi kewajiban pembayaran utang debitor kepada para kreditornya 

meskipun terkadang hasil penjualannya tidak dapat mampu melunasi secara 

penuh utangnya
73

. 

Akibat kepailitan debitor adalah ketidakmampuan debitor untuk 

melangsungkan kegiatan usahanya yang berdampak pada pemutusan hubungan 

kerja tenaga kerja yang digunakan debitor dan beban pembayarannya harus 

ditanggung negara jika debitor tidak mampu membayar upah tenaga kerja 

tersebut juga
74

.  

Atas akibat kepailitan yang dapat timbul, debitor dapat menggunakan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk meminta tenggang waktu untuk 

menunda pembayaran agar bisa mengajukan proposal perdamaian yang meliputi 

rencana pembayaran utang para kreditor. Dengan langkah tersebut, debitor dapat 

terhindar dari kepailitan. 

b. Sebagai upaya melangsungkan kegiatan usaha 
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Pada dasarnya, debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang karena sedang dalam kondisi kesulitan pembayaran utang 

secara penuh. Perlu dipahami bahwa kesulitan debitor semacam tersebut 

bukanlah menjadi indikasi pasti debitor dalam keadaan insolven atau bangkrut 

(pailit). Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat 

memperoleh waktu untuk melanjutkan usahanya agar memberikan kemampuan 

memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh
75

. Selain itu, debitor dapat 

menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja yang 

digunakannya, meningkatkan pemasukan dari kegiatan usahanya guna menjaga 

hubungan dengan relasi pelaku usaha agar tetap terjalin dengan baik
76

. 

c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan manfaat waktu, ekonomi, 

dan yuridis. 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan manfaat waktu yaitu 

dengan memberikan kepastian hukum akan jangka waktu masa pelaksanaan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (6) 

UUKPKPU, jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 270 

(dua ratus tujuh puluh) hari. Manfaat ekonomi atas Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang adalah debitor dapat melanjutkan kegiatan usaha, tidak 

                                                             
75

 Ibid, h. 72 

76
 Ibid, h. 73 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
KEWENANGAN KREDITOR DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN



42 
 

adanya pemutusan hubungan kerja, serta tetap terjaganya rantai usaha (business 

chain) antara debitor dengan pelaku usaha lainnya
77

. 

Manfaat yuridis atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

terhindarnya kepailitan debitor yang berbentuk badan hukum serta mewujudkan 

filosofi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai alternatif penyelesaian 

permasalahan utang piutang yang terbaik dan efektif dalam UUKPKPU
78

. 

Ketentuan hukum mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berubah sejak keluarnya UUKPKPU. 

Sebelumnya, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam UUK dan 

UU No. 4/1998 hanya bisa diajukan oleh debitor. Setelah keluarnya UUKPKPU, baik 

debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Ketentuan baru ini diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU. 

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, 

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran 

utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 

Kreditornya. 

 

Atas ketentuan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) macam kreditor yang dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kreditor konkuren, 

kreditor preferen, dan kreditor separatis. Terlepas dari hak dapat memohon 
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor tidak dapat mengajukan rencana 

perdamaian atas penyelesaian permasalahan utang piutang debitor dengan para 

kreditornya. Hak mengajukan rencana perdamaian tetap berada pada debitor. Dengan 

kata lain, kreditor yang memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

memaksa debitor untuk segera menyelesaikan permasalahan utang piutangnya dengan 

para kreditornya secara tuntas dan lunas. 

Perubahan ketentuan hukum ini tetap didasarkan oleh penyusun undang-undang 

pada landasan filosofis dari lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Hal ini dapat dilihat dari ditulisnya 4 (empat) asas yang 

melandasi pengaturan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 

penjelasan UUKPKPU. 4 (empat) asas itu adalah, 

1. Asas Keseimbangan 

UUKPKPU mengatur ketentuan hukumnya berdasarkan asas keseimbangan 

yang menyeimbangkan kedudukan para pihak terkait. Perwujudan asas ini 

terlihat dari pencegahan terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan 

ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitor ataupun 

kreditor yang beritikad tidak baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha 

Beberapa ketentuan hukum dalam UUKPKPU ditujukan untuk memberikan 

kesempatan bagi debitor yang masih mempunyai kemampuan untuk 

melangsungkan kegiatan usahanya. 

3. Asas Keadilan 
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UUKPKPU dalam mengatur penggunaan lembaga kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendasarkan pada keadilan 

setiap pihak terpenuhi kepentingannya sesuai bagiannya masing-masing. 

4. Asas Integrasi 

Pengaturan ketentuan hukum dalam UUKPKPU menyatu dalam sistem 

hukum formil dan materiil dengan sistem hukum perdata dan hukum acara 

perdata nasional. 

Membahas mengenai filosofi kewenangan kreditor dalam mengajukan 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keempat asas tersebut banyak 

berperan dalam penyusunan ketentuan hukum tersebut. Melalui asas keseimbangan, 

pemberian kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang adalah didasarkan ketentuan hukum UU No. 4/1998 yang hanya 

mengizinkan debitor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Ketentuan hukum UU No. 4/1998 tersebut dipandang sebagai 

ketentuan hukum yang tidak seimbang karena kreditor tidak memiliki kesempatan 

yang sama untuk bisa menggunakan lembaga hukum yang ada, yaitu Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.  

Melalui asas kelangsungan usaha, ketentuan hukum baru mengenai pemberian 

kewenangan kreditor dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang didasarkan pada tujuan untuk mengutamakan kelangsungan usaha 

para pihak, dalam hal ini yaitu debitor yang mengalami kesulitan pembayaran utang. 

Dengan kewenangan kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 
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Pembayaran Utang, kreditor dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap debitor 

dengan memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan kegiatan usahanya 

melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Melalui asas keadilan, pemberian kewenangan terhadap kreditor dalam 

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan agar 

kepentingan para pihak terpenuhi sesuai bagiannya. Dalam hal ini, ketentuan hukum 

baru tersebut berusaha memenuhi kepentingan dan hak kreditor untuk bisa 

menggunakan lembaga hukum, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Melalui asas integrasi, ketentuan hukum mengenai kewenangan kreditor dalam 

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didukung dengan 

ketentuan hukum materiil dan formil melalui syarat pengajuan hingga proses 

pengajuan. Pengaturan tersebut berhubungan dengan sistem hukum perdata nasional 

negara Indonesia. 

Dari empat asas tersebut, asas keseimbangan dan asas keadilan patut dianalisis 

lebih lanjut mengingat asas kelangsungan usaha dan asas integrasi memang telah 

terwujud dengan cukup baik dalam UUKPKPU ini. Baik asas keseimbangan dan asas 

keadilan patutnya dikaji dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls. Rawls 

berpendapat bahwa keadilan adalah keputusan yang diambil berdasarkan 

keseimbangan yang reflektif (reflective equilibrium)
79

. Pendapat Rawls menegaskan 

bahwa keadilan hanya bisa tercapai melalui keseimbangan yang berlandaskan 

                                                             
79

 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, United States of America, 

1971 h. 44 
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terpenuhinya kepentingan para pihak secara seimbang. Keseimbangan reflektif yang 

dimaksud terwujud dalam prinsip persamaan yang adil dalam kesempatan dan 

prosedur hukum. Prinsip persamaan yang adil dalam kesempatan dan prosedur 

hukum merupakan prinsip pembagian keadilan distributif yang bersifat kooperatif 

sehingga menguntungkan kepentingan masing-masing pihak untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan hukum
80

. Apabila disinggung dari asas keseimbangan sendiri, 

ketentuan baru mengenai kewenangan kreditor yang dapat mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentunya bertentangan. Sebagaimana 

dipahami bahwa sesungguhnya filosofi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang adalah sebagai sarana penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitan 

yang diajukan kreditor
81

. Atas pertimbangan tersebut, pemberian kewenangan 

kreditor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

tentunya bertentangan dengan keseimbangan posisi hukum debitor yang hanya 

mempunyai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai jalan alternatif 

penyelesaian permasalahan utang-piutang. Dengan tidak terwujudnya keseimbangan, 

keadilan pun tidak akan terwujud dalam penyelesaian permasalahan utang-piutang 

antara debitor dengan para kreditornya. 

Ketentuan baru mengenai kreditor dapat memohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini dianggap sebagai suatu perkembangan pengaturan hukum 

yang baik. H. Man. S. Sastrawidjaja menyatakan bahwa ketentuan pengaturan 

                                                             
80

 Ibid, h. 76-77 

81
 M. Hadi Shubhan, Loc. Cit 
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permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor tersebut 

mengakomodasi terwujudnya solidaritas sosial dalam rakyat. Dengan ketentuan 

tersebut, kreditor dapat menunjukkan kepeduliannya pada debitor dan tidak 

menekankan kepentingan dirinya sendiri secara berlebihan atau egoistis dengan 

memberikan kesempatan berupa penangguhan pembayaran bagi debitor untuk 

melunasi piutang kreditor
82

. 

Sastrawidajaja juga menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang diajukan kreditor tersebut lebih efektif dibandingkan 

melakukan perdamaian di bawah tangan dengan debitor karena tidak jarang debitor 

memiliki utang terhadap lebih dari 4 (empat) kreditor. Apabila debitor memiliki lebih 

dari 4 (empat) kreditor, tentunya kreditor akan kesulitan dan mengalami kebingungan 

untuk mewujudkan perdamaian dalam hal pelunasan utang secara adil dengan para 

kreditor terkait. Untuk itu, Sastrawidjaja menegaskan bahwa ratio legis kreditor dapat 

memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga agar memudahkan kreditor 

dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang debitor secara adil dan efektif 

karena lembaga yang akan melakukan penyelesaian perdamaian debitor dengan para 

kreditor adalah Hakim Pengawas dan Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan 

Niaga
83

.  

                                                             
82

 H. Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

PT Alumni, Bandung, 2014, h. 205 

83
 Ibid 
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Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh 

kreditor itu juga wajar mengingat bahwa kepailitan debitor cenderung hanya akan 

mengganggu rantai usaha dan merusak relasi bisnis kreditor dalam dunia usaha. 

Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor masih memiliki 

kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usaha sehingga tidak sampai terjadi putusnya 

rantai usaha
84

. 

Atas pendapat yang menganggap bahwa permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang diajukan kreditor adalah suatu pengaturan hukum yang baik, 

terdapat pula pendapat yang memandang bahwa permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang oleh kreditor merupakan hal yang kurang baik. M. Hadi Shubhan 

menyatakan bahwa ketentuan kreditor dapat memohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dalam UUKPKPU adalah ketentuan hukum yang kurang tepat 

karena ratio legis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada mulanya adalah 

sebagai sarana penyeimbang bagi debitor untuk menghadapi upaya kepailitan yang 

diajukan kreditor. Shubhan lebih lanjut menegaskan apabila kreditor ingin 

memberikan kesempatan pada debitor, kreditor tentu selalu bisa melakukan 

perdamaian di bawah tangan yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus 

melalui Pengadilan dengan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

kepailitan
85

. 

                                                             
84

 R. Anton Suyatno, Op.Cit, h. 56 

85
 M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h. 147-148 
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Pendapat Shubhan tersebut menyanggah pendapat Sastrawidjaja yang 

memandang bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh 

kreditor adalah baik. Apabila Sastrawidjaja memandang bahwa kreditor memohon 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas dasar lebih mudah ditangani 

Pengadilan dibandingkan melakukan perdamaian di bawah tangan dalam hal debitor 

memiliki lebih dari 4 (empat) kreditor, dapatlah dikatakan bahwa para kreditor 

selama beriktikad baik dapat bertemu membentuk semacam panitia kreditor pada 

prinsipnya untuk membicarakan rencana perdamaian dengan debitor secara di bawah 

tangan yang sifatnya lebih efisien dan efektif karena pembahasan rencana perdamaian 

di bawah tangan sifatnya lebih leluasa dengan tidak dibatasinya waktu pembahasan 

dan tidak perlu persetujuan khusus dari Pengadilan sesuai prosedur Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada umumnya. 

Ketentuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat 

diajukan oleh kreditor ini adalah kurang tepat dalam hal debitor masih yakin akan 

kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Perlu dipahami 

bahwa akibat dari pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

dinyatakannya kepailitan debitor. Debitor yang dimohonkan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dinyatakan pailit apabila: 

a. Debitor tidak hadir pada sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) UUKPKPU 

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak diberikan terhadap 

debitor dan belum disetujui rencana perdamaian dalam jangka waktu 
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yaitu 45 (empat puluh 

lima) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 228 ayat (5) UUKPKPU 

c. Kreditor belum memberikan persetujuan atas rencana perdamaian hingga 

batas jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 

230 ayat (1) UUKPKPU 

d. Kesalahan debitor yang mengakibatkan pengakhiran Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo ayat (6) 

UUKPKPU 

e. Pengadilan menolak mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui 

debitor dan kreditor sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (3) UUKPKPU 

f.    Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor hingga batas waktu yang 

ditentukan sesuai ketentuan Pasal 289 UUKPKPU 

g. Pembatalan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 291 UUKPKPU. 

Atas akibat yang dapat timbul dari gagalnya Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, tentunya debitor akan berhati-hati dalam memohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Perlu dipertimbangkan pula bahwa tidak ada upaya hukum 

apapun terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan 

Pasal 235 UUKPKPU. Dengan kata lain, baik para pihak debitor maupun kreditor 

harus tunduk pada putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila sudah 

terlanjur dimohonkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. 

Oleh karena itu, wajar jika UUK dan UU No. 4/1998 menetapkan bahwa hanya 

debitor yang dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat 
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akibat yang dialami debitor apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang gagal. 

Selain itu, pada dasarnya hanya debitor yang lebih tahu mengenai kondisi dan 

kemampuannya dalam memenuhi pembayaran utang. Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) 

wajib dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan baru dari UUKPKPU yang 

memberikan kesempatan pada kreditor untuk memohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini tentunya masih kurang pengaturan karena belum ada 

perubahan dalam pengaturan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap permohonan 

ataupun pengabulan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas ketentuan 

tersebut, debitor yang masih merasa mampu menyelesaikan permasalahan utang 

piutang tanpa harus melalui kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, tidak dapat menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yang dimohonkan kreditor kepada Pengadilan Niaga. 

Ketentuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 

diajukan oleh kreditor dalam UUKPKPU tersebut tidak disertai pula pembaruan 

ketentuan hukum dalam hal pengajuan rencana perdamaian. Apabila kreditor tidak 

memberikan rancangan rencana perdamaian pula atas permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, tampak bahwa kreditor memaksa debitor untuk 

merancang rencana perdamaian tanpa memberikan bantuan atau solusi dengan 

tekanan batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat 

mengakibatkan pailitnya debitor. 
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Permasalahan ini dapat dilihat dari kasus Purdi Chandra melawan PT Bank BNI 

Syariah dalam perkara nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam 

perkara tersbeut, PT Bank sebagai kreditor mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Purdi Chandra sebagai debitor. Perkara ini 

berakhir dengan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

berdampak pada pailitnya debitor. Perkara tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab 

berikutnya.  

Atas uraian tersebut, pengaturan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang oleh kreditor masihlah kurang mampu memberikan kepastian 

hukum khususnya bagi debitor. Meskipun diberikannya hak kreditor untuk memohon 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut merupakan perwujudan asas 

keseimbangan sesuai yang dimaksud dalam Penjelasan UUKPKPU, pengaturannya 

belum lengkap sehingga justru melanggar asas keseimbangan dengan belum 

menyeimbangkan posisi debitor dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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