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ABSTRAK 

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan lembaga alternatif yang 

dapat digunakan sebagai lembaga penyelesaian permasalahan utang-piutang antar 

debitor dengan para kreditornya selain kepailitan. Permasalahan muncul ketika 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang semula dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang 

Kepailitan Menjadi Undang-Undang hanya bisa diajukan oleh debitor, berubah 

ketentuan menjadi bisa diajukan oleh debitor atau kreditor dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (untuk selanjutnya disebut dengan UUKPKPU). Apakah filosofi pemberian 

kewenangan kreditor dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 

Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor? 

Berdasarkan penjelasan UUKPKPU, pemberian kewenangan kreditor dalam 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada 4 (empat) 

asas yaitu asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas 

integrasi. Kewenangan kreditor dalam permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang utamanya dipandang sebagai perwujudan asas keseimbangan, 

keadilan, dan kelangsungan usaha. Namun permasalahan timbul ketika perumusan 

ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan filosofi Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yaitu sebagai sarana penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi 

kepailitan yang diajukan kreditor. Dengan pemberian kewenangan tersebut, debitor 

tidak mempunyai upaya apapun untuk melawan lembaga penyelesaian hukum yang 

digunakan kreditor sehingga tidak terjadi keseimbangan yang menyebabkan 

ketidakadilan bagi posisi debitor. 

Ketentuan Pasal 235 UUKPKPU menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum 

yang bisa dilakukan terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

termasuk putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh 

kreditor. Bahkan tidak terdapat upaya hukum apapun atas putusan kepailitan akibat 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat 

(1) UUKPKPU. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor. Ketentuan tersebut justru 

menghambat perwujudan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam UUKPKPU. 

Dalam masa mendatang, sebaiknya ketentuan hukum dalam UUKPKPU 

diperbaharui khususnya mengenai pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang oleh kreditor dengan mewajibkan kreditor untuk mengajukan usulan rencana 

perdamaian pada saat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain 
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itu, hendaknya ditambah ketentuan mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh 

pihak debitor atau kreditor terhadap putusan kepailitan akibat Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, yaitu upaya hukum kasasi. 

Kata Kunci : permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pkpu, kepailitan, 

kewenangan kreditor, upaya hukum 
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