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BAB II 

KEWENANGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN PADA 

PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK 

 

2.1. Syarat Pemohon Pailit 

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap 

Debitor menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU adalah: “Debitor yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 

lebih Kreditornya.” Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat-

syarat permohonan pernyataan pailit adalah: 

2.1.1. Syarat adanya dua Kreditor atau lebih (concursus creditorium) 

Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah: “Orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di 

muka pengadilan.” Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan 

disebutkan bahwa:  

“Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik Kreditor 

Konkuren, Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen. Khusus 

mengenai Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, mereka dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan 

atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya 

untuk didahulukan.” 

 

Debitor harus mempunyai minimal dua Kreditor sangat terkait dengan 

filosofis lahirnya hukum kepailitan. Kepailitan sebagai realisasi dari Pasal 1132 

KUH Perdata diharapkan agar pelunasan utang-utang Debitor kepada para KUH 
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KUH Perdata diharapkan agar pelunasan utang-utang Debitor kepada para 

Kreditornya dapat dilakukan seara seimbang dan adil.
27

 Apabila Debitor hanya 

mempunyai satu Kreditor maka otomatis seluruh harta kekayaan Debitor akan 

menjadi jaminan pelunasan utang Debitor dan tidak diperlukan pembagian secara 

pro rata dan pari passu, sehingga Debitor tidak dapat dituntut pailit.
28  

Apabila Kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan 

Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah 

ketidakadilan dan adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak 

bermakna lagi. Demikian juga dengan Kreditor yang oleh undang-undang 

diberikan keistimewaan berupa hak preferensi dalam pelunasan 

piutangnya, jika kedudukannya disamakan dengan Kreditor yang tidak 

diberikan preferensi oleh undang-undang, maka untuk apa undang-

undang melakukan pengaturan terhadap Kreditor-Kreditor tertentu yang 

memiliki kedudukan istimewa dan karenanya memiliki preferensi dalam 

pembayaran terhadap piutang-piutangnya. Oleh karenanya, dikenal 

adanya prinsip structured creditors atau structured prorata yaitu prinsip 

yang mengkalsifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam Debitor 

sesuai dengan kelasnya masing-masing.
29

 

 

Dalam kepailitan Kreditor dikalsifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kreditor konkuren; 

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor 

konkuren adalah para Kreditor dengan hak pari passu dan pro rata 

artinya para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan 

(tidak ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya 

piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara 

keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut.
30

 

Dengan demikian, para Kreditor konkuren mempunyai kedudukan 

yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitor tanpa ada yang 

didahulukan.
31

 

 

                                                           
27

 Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5. 
28

 Ibid. 
29

 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 31. 
30

 Ibid, dikutip dari Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-

masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta: 

Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165. 
31

 Jono, Loc. Cit. 
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2. Kreditor preferen (yang diistimewakan);
32

  

Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat 

piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen 

adalah Kreditor dengan hak istimewa yaitu suatu hak yang oleh 

undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga 

tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-

mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdata). 

 

3. Kreditor Separatis.
33

 

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Pada saat ini hukum 

Indonesia mengeal 4 macam lembaga jaminan, yaitu: 

 

1. Hipotek; 

Diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata. 

Hipotek diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 

m
3
 dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.  

 

2. Gadai; 

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Bab XX KUH 

Perdata. Gadai diberlakukan untuk benda-benda bergerak. 

 

3. Hak Tanggungan; 

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang 

berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan adalah jaminan hak-hak 

atas tanah tertentu beserta kebendaan yang melekat di atas tanah. 

 

4. Fidusia. 

Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda-benda yang 

tidak dapat dijaminkan pada gadai, hipotek, dan hak tanggungan. 

 

                                                           
32

 Ibid., dikutip dari Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-

Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta: 

Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 65. 
33

 Ibid., hlm. 168. Hak penting yang dipunyai Kreditor separatis adalah hak untuk dengan 

kewenangan sendiri menjual/ mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate 

eksekusi). Hak tersebut untuk: 

a. Gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata; 

b. Hipotek diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata; 

c. Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan; 

d. Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UU Jaminan Fidusia. 

Kuasa tersebut dalam Hak Tanggungan dan Hipotek diberikan berdasarkan perjanjian pemberian 

agunan antara pemegang agunan pertama dengan pemberi agunan. Dalam gadai dan fidusia, kuasa 

tersebut diberikan berdasarkan undang-undang. 
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Di dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Kebendaan tersebut 

menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; 

pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu 

menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Pasal 1132 KUH 

Perdata mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama 

terhadap Kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena 

memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor-Kreditor 

lainnya. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa 

“Kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk 

didahulukan daripada Kreditor lainnya” maka terdapat Kreditor-Kreditor tertentu 

yang diberikan kedudukan hukum lebih tinggi dari Kreditor lainnya. Di dalam 

Pasal 1133 KUH Perdata disebutkan bahwa: 

(1) “Hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang 

terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik.” 

(2) “Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab ke dua puluh dan ke dua 

puluh satu buku ini.” 

 

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia, maka selain Kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana Pasal 1133 

KUH Perdata, Kreditor-Kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak 

tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN 
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK

HILDA FITFULIA



20 
 

 

terhadap Kreditor Konkuren.
34

 Mengenai hak istimewa disebutkan di dalam Pasal 

1134 KUH Perdata yaitu:  

(1) “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan 

kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi 

daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutangnya.”  

(2) “Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali 

dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” 

 

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata jika tidak ditentukan lain oleh undang-undang, 

maka Kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada Kreditor 

pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta 

kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau 

jaminan bagi utang-utangnya.
35

 Hak istimewa yang oleh undang-undang harus 

didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminkan dengan hak jaminan 

antara lain:
36

 

1. Hak istimewa yang dimaksudkan di dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH 

Perdata; 

2. Hak istimewa yang dimaksudkan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan; 

3. Hak istimewa yang dimaksud di dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH 

Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena 

suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda 

tidak bergerak. 

4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) KUH 

Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan 

karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 

5. Imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37 Tahun 

2004. 

                                                           
34

 Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening juncto 

Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 5-6. 
35

 Ibid., hlm. 6. 
36

 Ibid. 
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Di dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa: “Hak dari 

Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh 

Pemerintah, untuk didahulukan, terbitnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu 

berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang 

mengenai hal-hal itu.” Dari rumusan pasal tersebut tagihan pajak, bea, dan biaya 

kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari 

tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan Debitor pailit.
37

 

Selain itu di dalam literatur yang berbeda disebutkan bahwa gadai dan hipotek 

lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa, kecuali ditentukan sebaliknya 

oleh undang-undang, yaitu dalam hal:
38

 

a. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 1139 ayat (1) juncto Pasal 1149 

ayat (1) KUH Perdata; 

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan benda (Pasal 1139 ayat 

(4) juncto Pasal 1150 KUH Perdata); 

c. Hak tagih terhadap negara dan badan-badan hukum publik (Pasal 1137 

KUH Perdata); 

d. Pihak yang menyewakan diberikan hak istimewa terhadap barang yang 

digadaikan oleh pihak ketiga (Pasal 1142 KUH Perdata); 

e. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 juncto Pasal 318 KUH 

Dagang). 

 

Ini membuktikan bahwa hak kebendaan tidak selalu lebih unggul dibandingkan 

dengan piutang lain, yaitu dengan pemegang hak istimewa yang oleh undang-

undang ditentukan sebaliknya.
39

 Mengenai piutang-piutang yang diistimewakan 

pengaturannya diatur di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Di dalam 

Pasal 1139 KUH Perdata diatur mengenai hak istimewa atau privilege khusus, 

                                                           
37

 Ibid., hlm. 7. 
38

  Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum 

Perbankan; Hukum Jaminan, Cetakan I, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2013, hlm. 27. 
39

 Ibid. 
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yaitu hak yang didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik Debitor.
40

 Di 

dalam Pasal 1139 KUH Perdata terdapat 9 macam hak istimewa khusus, yang 

urutan dalam Pasal 1139 KUH Perdata tidak menunjukan urutan pembayaran. 

Sedangkan di dalam Pasal 1149 KUH Perdata diatur mengenai hak istimewa 

umum yaitu hak istimewa atau privilege terhadap semua harta benda milik 

Debitor.
41

 Di dalam Pasal 1149 KUH Perdata ada 7 macam hak istimewa umum 

yang diatur, dan urutan dalam Pasal 1149 KUH Perdata menunjukkan urutan 

dalam hal pembayaran. Hak istimewa khusus lebih didahulukan dibandingkan 

dengan hak istimewa umum.
42

  

Urutan prioritas di antara para Kreditor adalah sebagai berikut: Apabila 

tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang 

berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak 

jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, atau hipotek) maka urutan Kreditor 

adalah sebagai berikut: 

1. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan; 

2. Kreditor yang memiliki hak istimewa; 

3. Kreditor konkuren. 

Namun apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu 

daripada Kreditor lainnya termasuk para Kreditor pemegang hak jaminan, maka 

urutan para Kreditor adalah sebagai berikut: 

1. Kreditor yang memiliki hak istimewa; 

                                                           
40

 Trisadini Prasastinah Usanti, dan Leonora Bakarbessy, Op. Cit., hlm. 26. 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid., hlm. 7. 
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2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan; 

3. Kreditor konkuren. 

Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh 

hasil penjualan harta kekayaan Debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada 

di kemudian hari. Pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan 

kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan 

para Kreditor dengan hak istimewa, secara proporsional menurut perbandingan 

besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari 

passu pro rata parte).
43

 

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: 

“Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki 

terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.” Selain itu di dalam Pasal 

138 UUK dan PKPU juga disebutkan: 

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang 

mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam 

harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut 

kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang 

menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditor 

konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk 

didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.” 

 

Ketentuan 2 (dua) Pasal di atas menunjukkan apabila Kreditor separatis atau 

Kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak 

cukup untuk melunasi utang Debitor pailit, Kreditor separatis atau Kreditor 

                                                           
43

 Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 7-8. 
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preferen dapat bertindak sebagai Kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-

haknya untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
44

 

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU juga disebutkan 

bahwa: “Bilamana terdapat sindikasi Kreditor maka masing-masing Kreditor 

adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.” Menurut Sutan 

Remi Sjahdeini,
45

 dalam konsep kredit sindikasi dibedakan antara kredit sindikasi 

atau syndicated loan dan sindikasi kredit atau loan syndication. Kredit sindikasi 

atau syndicated loan adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit atau 

loan syndication yang beranggotakan lebih dari 1 (satu) lembaga pemberi kredit 

atau lending institution. Anggota sindikasi kredit terdiri atas lembaga-lembaga 

pemberi kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana atau funds provider, bukan 

sebagai pemberi kredit atau lender. Yang menjadi pemberi kredit atau lender 

adalah sindikasi kredit, bukan para anggota atau peserta sindikasi tersebut. 

Dengan kata lain yang menjadi Kreditor para kredit sindikasi adalah sindikasi 

kredit. Pada kredit sindikasi masing-masing anggota sindikasi tidak mempunyai 

hubungan hukum secara langsung dengan Debitor. Dalam kredit sindikasi 

hubungan hukum yang ada dengan Debitor adalah dengan sindikasi kredit, bukan 

dengan anggota sindikasi. Pada kredit sindikasi hubungan Kreditor dengan 

Debitor dilakukan melalui agen atau agent. Agen mewakili sindikasi. Agen 

mewakili para peserta atau anggota sindikasi kredit dalam kaitannya dengan 

kewajiban para peserta itu untuk menyediakan dana bagi kredit sindikasi yang 

diberikan oleh sindikasi kredit. Masing-masing peserta sindikasi kredit tidak 

                                                           
44

 Jono, Loc. Cit. 
45

  Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 125-127. 
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mempunyai hubungan langsung dengan Debitor. Sehingga para peserta sindikasi 

tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok dan atau bunganya 

kepada Debitor apabila Debitor tidak melakukan pembayaran, selain itu para 

peserta sindikasi juga tidak berhak untuk menerima langsung pembayaran cicilan 

kredit pokok dan bunganya dari Debitor. Namun di dalam sindikasi kredit luas 

kewenangan agen sangat ditentukan oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau 

antara semua anggota sindikasi dengan agen yang bersangkutan. Kewenangan 

agen dibatasi, dapat diperjanjikan batasan-batasan kewenangan apa saja yang 

dimiliki oleh agen tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota 

sindikasi mayoritas (satu atau lebih anggota peserta sindikasi yang berkewajiban 

menyediakan dana terbanyak). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa peserta 

sindikasi bukan sebagai Kreditor tetapi hanya sebagai penyedia dana saja atau 

funds provider, sedangkan yang menjadi Kreditor atau lender adalah sindikasi 

kredit. Sehingga peserta sindikasi tidak dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit terhadap Debitor yang memperoleh kredit sindikasi tersebut, 

sehingga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit 

adalah agen. 

 

2.1.2. Syarat Harus Adanya Utang 

Di dalam Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU disebutkan bahwa:  

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau 

kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang 

wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada 

Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” 
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Dijabarkannya definisi utang dalam UUK dan PKPU ini adalah perbaikan 

yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada UUK 

juncto Peraturan Kepailitan tidak dijelaskan mengenai definisi utang tersebut.
46 

Tidak disebutkannya definisi mengenai utang menimbulkan penafsiran 

yang beraneka ragam mengenai definisi utang. Para hakim juga 

menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara 

sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang 

yang lahir dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-

meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi atau 

kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang-piutang saja 

(contohnya: perjanjian jual beli).
47

 Kelompok yang menginterpretasikan 

utang dalam arti sempit menyatakan bahwa utang timbul dari perjanjian 

utang piutang berupa sejumlah uang. Sehingga tidak mencakup prestasi 

di luar perjanjian utang-piutang.
48

 Sedangkan kelompok lain berpendapat 

bahwa utang adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai 

akibat perikatan. Utang disini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut 

menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang 

dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang.
 
Prestasi tersebut 

terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu.
49

 Sebenarnya dalam KUH Perdata maupun rezim hukum 

keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun dalam arti 

luas. Utang adalah utang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1233 

KUH Perdata.
50

 Menurut Kartini Muljadi, istilah utang dalam UUK 

dikaitkan dengan pengertian utang di dalam Pasal 1233 juncto Pasal 1234 

KUH Perdata adalah bahwa utang sama dengan pengertian kewajiban. 

Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan 

yang menurut Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena 

persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya jika dikaitkan 

dengan Pasal 1243 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu.
51

 Begitu pula dengan Sutan Remi yang sependapat dengan 

Kartini Muljadi bahwa pengertian utang tidak seyogianya diberi arti yang 

sempit yaitu sebatas pada kewajiban untuk membayar utang yang timbul 

karena perjanjian utang-piutang saja tetapi juga kewajiban Debitor untuk 

membayar sejumlah uang kepada Kreditor, baik kewajiban itu timbul 

                                                           
46

 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Edisi 

Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 88. 
47

 Jono, Op.Cit., hlm. 10. 
48

 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 88-89. 
49

  Ibid., hlm. 89. 
50

 Ibid. 
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dari perjanjian, atau karena ketentuan undang-undang, atau timbul karena 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
52

 

 

2.1.3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waku dan Dapat ditagih 

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo apabila waktu tersebut sudah sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan.
53

 Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk 

menuntut Debitor untuk memenuhi prestasinya. Namun agar Kreditor dapat 

menuntut prestasinya, utang tersebut harus lahir dari perikatan sempurna, yaitu 

adanya schuld dan haftung. Utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya 

schuld tanpa haftung) tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh 

Kreditornya.
54

 Misalnya saja utang yang lahir dari perjudian. 

Namun utang dapat ditagih meskipun belum jatuh tempo dengan 

menggunakan acceleration clause atau acceleration provision yaitu telah 

terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh 

Debitor dalam perjanjian kredit atau event of default sehingga Kreditor 

merasa tidak aman atau deems itself insecure dan mempercepat jatuh 

tempo utang. Namun penggunaan acceleration clause harus disertai 

dengan adanya good faith, yaitu adanya reasonable evidence dan bukti 

tersebut tidak harus berupa putusan pengadilan.
55

 

 

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari 

perikatan alami atau natuurlijke verbinteis yaitu perikatan yang pemenuhannya 

tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk 

                                                           
52

 Ibid., hlm. 47, dikutip dari Sutan Remi Syahdeini, Hukum Kepailitan; Memahami 

Faillissementverordening juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Grafity, Jakarta, 1992, hlm. 

110. 
53

 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 91. 
54

 Jono, Op.Cit., hlm. 11. 
55

 Ibid., dikutip dari Setiawan “Pengertian Jatuh Tempo”, Dalam: Emmy Yuhassarie, 

Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 

124. 
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mengajukan permohonan pailit
.56 

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa 

perikatan alami adalah perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan 

dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya. Misalkan: Utang yang terjadi 

karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata), maupun utang 

sebagai akibat telah terjadinya daluwarsa (Pasal 1976 KUHPerdata).
57

 Meskipun 

utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, namun Kreditor tidak memiliki 

alas hak untuk menuntut pemenuhan utang yang lahir dari perjudian atau 

pertaruhan, sehingga Kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pailit atas 

utang tersebut.
58

 

Debitor yang sudah memenuhi syarat-syarat pailit sebagaimana Pasal 2 ayat 

(1) UUK dan PKPU dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. 

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU ini akan dijabarkan lebih lanjut 

sebagaimana berikut ini: 

 

2.1.4. Dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan 

Di dalam Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: 

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa 

dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di 
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 M. Hadi Shubhan, Loc. Cit. 
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 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 91-92, dikutip dari Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati 

Makna Debitor, Kreditor, dan Utang berkaitan dengan Kepailitan”, Dalam: Emmy Yuhassarie 

(ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 
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bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.” 

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU disebutkan bahwa: 

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Dari 

rumusan pasal di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Niaga selain memiliki 

kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus setiap permohonan 

pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang memeriksa dan memutus perkara 

lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan 

yang juga menjadi kewenangan pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan 

mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.
59

 Di dalam Pasal 15 ayat (1) UUK dan 

PKPU disebutkan bahwa: “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat 

Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. 

Menurut Pasal 302 ayat (1), ayat (2) UUK dan PKPU Hakim Pengadilan diangkat 

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan syarat-syarat: 

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum; 

b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah 

yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan; 

c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 

d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada 

Pengadilan. 

Selain itu menurut Pasal 302 ayat (3) UUK dan PKPU dengan Keputusan 

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, 

sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada 
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peninjauan kembali. Berdasarkan syarat ini maka hanya hakim pada Peradilan 

Umum saja yang dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga dan selain itu 

bekas hakim dalam lingkungan Peradilan Umum juga dapat diangkat sebagai 

hakim Pengadilan Niaga. Semua berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.
60

 

Di dalam Pasal 15 ayat (2) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Dalam hal 

Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan 

pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), 

atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan 

maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.” 

Sedangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga diatur di dalam 

Pasal 3 UUK dan PKPU. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan 

bahwa: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang 

berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.” Di 

dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) UUK dan PKPUdisebutkan bahwa:  

Apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI) 

maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

terakhir Debitor. Sedangkan apabila Debitor adalah persero suatu firma, 

maka yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan hukum firma tersebut. 

 

Di dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: 

Apabila Debitor tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), 

pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor Debitor 

menjalankan profesi atau usahanya dan apabila Debitor adalah badan 
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hukum, maka kedudukan hukumnya addalah sebagaimana dimaksud 

dalam anggaran dasarnya. 

 

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim 

Pengadilan Niaga maka seluruh kekayaan Debitor beserta segala sesuatu yang 

diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan 

pernyataan pailit diucapkan, kecuali sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 

UUK dan PKPU yaitu: 

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor 

sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 

dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang 

dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 

30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di 

tempat itu; 

b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai 

penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang 

tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim 

Pengawas; atau 

c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban 

memberi nafkah menurut undang-undang. 

 

Hakikat dari adanya sitaan umum terhadap harta kekayaan Debitor adalah untuk 

menghentikan perebutan harta pailit oleh para Kreditornya serta untuk 

menghentikan transaksi Debitor terhadap harta pailit yang kemungkinan akan 

merugikan para Kreditornya.
61

 Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan 

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) UUK dan PKPU, 

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus 

kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan tersebut dihitung 

sejak pukul 00.00 waktu setempat. 
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2.1.5. Baik atas Permohonannya Sendiri maupun atas Permohonan Satu 

atau Lebih Kreditornya 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit 

terhadap seorang Debitor dapat pula diajukan oleh Debitor sendiri. Dalam istilah 

bahasa inggris disebut dengan voluntary petition. Rumusan pasal tersebut 

menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja diajukan untuk 

kepentingan Kreditornya tetapi juga untuk kepentingan Debitor sendiri.
62

  

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU seorang Debitor dapat mengajukan 

permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri atau voluntary petition 

apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dari satu Kreditor); 

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah 

dapat ditagih. 

Ketentuan bahwa Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 

terhadap dirinya juga dianut oleh banyak negara. Dengan demikian ketentuan 

tersebut bukanlah ketentuan yang tidak lazim.
63

 Namun menurut Mantan Hakim 

Agung Retnowulan Sutantio dalam tulisannya yang berjudul “Tanggung Jawab 

Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan (1998)” terdapat kemungkinan 

bagi Debitor nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya:
64

 

a. Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh seorang pemohon yang 

dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk 

tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk 

dinyatakan pailit. Apakah permohonan tersebut akan dinyatakan tidak 

dapat diterima, diterima, atau ditolak? 
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b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit yang berkolusi 

dengan orang atau Badan Hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, 

sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat 

tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh 

Pengadilan Niaga. Permohonan semacam ini diajukan agar Kreditor lain 

tidak bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor itu 

atau setidak-tidaknya permohonan Kreditor yang lain akan terhambat. 

 

Selain itu menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU di samping Debitor sendiri, 

Kreditor dapat juga mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang 

Debitor dengan syarat yang sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

seorang Debitor yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap 

dirinya yaitu: 

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dari satu Kreditor); 

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah 

dapat ditagih. 

Apabila Debitor tidak melunasi utangnya kepada satu Kreditor saja, sedangkan 

kepada sebagian besar Kreditor lainnya Debitor tetap memenuhi kewajiban 

pembayaran utang-utangnya, maka hakim Pengadilan Niaga harus menolak 

permohonan pernyataan pailit tersebut dan Kreditor yang bersangkutan 

mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata biasa.
65

 

 

2.2. Syarat Pemohon Pailit  

Menurut ketentuan Pasal 2 UUK dan PKPU dan pihak yang dapat 

mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut: 
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2.2.1. Debitor 

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Debitor 

yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan 

putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 

satu atau lebih Kreditornya.” Dari ketentuan Pasal tersebut diketahui bahwa UUK 

dan PKPU memungkinkan seorang Debitor untuk mengajukan permohonan 

pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Untuk Debitor yang masih terikat dalam 

perkawinan yang sah permohonan hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami 

atau istrinya. Pasal 4 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan: “Dalam hal 

permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam 

pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami 

atau istrinya”, ayat (2): “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku apabila tidak ada persatuan harta”. Menurut Pasal 7 ayat (1), ayat (2) 

UUK dan PKPU Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor harus diajukan 

melalui advokat. Sedangkan untuk Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas 

Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sebagai pemohon kepailitan ketentuan 

tersebut tidak berlaku. Melalui advokat diharapkan proses beracara menjadi 

efektif dan efisien karena advokat dianggap tahu proses beracara.
66
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2.2.2. Seorang Kreditor atau Lebih 

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Debitor 

yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan 

putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 

satu atau lebih Kreditornya.” Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan 

PKPU:  

“Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik Kreditor 

konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus 

mengenai Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan 

atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya 

untuk didahulukan.” 

 

Persyaratan mengenai adanya minimal dua Kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) UUK 

dan PKPU ini memberikan makna bahwa kepailitan merupakan pranata untuk 

melakukan penyelesaian utang Debitor terhadap beberapa Kreditornya 

sebagaimana prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte.
67

 

Prinsip paritas creditorium tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), 

dan Pasal 21 UUK dan PKPU.
68

 Pasal-pasal ini merupakan penjabaran dari Pasal 

1131 dan 1132 KUH Perdata yang menentukan bahwa harta kekayaan Debitor 

menjadi jaminan pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditornya.
69

 

Sedangkan prinsip pari passu prorata parte tercermin di dalam Pasal 1132 KUH 

Perdata yang menentukan bahwa Kreditor atau pihak yang berhak atas pemenuhan 
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perikatan harus mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak 

yang berkewajiban (Debitor) secara:
70

  

a) Pari Passu yaitu secara bersama-sama memperoleh peluanasan tanpa 

ada yang didahulukan; dan 

b) Pro rata atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya 

piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara 

keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. 

 

2.2.3. Kejaksaan 

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk 

kepentingan umum. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:  

“Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk 

kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan 

permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah 

kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas, 

misalnya:” 

a. Debitor melarikan diri; 

b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 

c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau 

badan usaha lain yang menghimpun dana dari 

masyarakat;www.hukumonlm 

d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari 

masyarakat luas; 

e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam 

menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau 

f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. 

 

Selain itu di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU juga 

disebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan 

permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan 

                                                           
70

  Jono, Op.Cit., hlm. 3, dikutip dari Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya 

Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 

Januari 2004,  (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164. 
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bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa 

advokat.” 

 

2.2.4. Bank Indonesia 

Di dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa: “Dalam hal Debitor adalah 

bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.” 

Pasal 1 angka 2 UU Perubahan Atas UU Perbankan memberikan definisi tentang 

bank sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masayarakat 

dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan pengertian Bank menurut Penjelasan Pasal 

2 ayat (3) UUK dan PKPU:  

“Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit 

bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan 

semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi 

perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu 

dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan 

permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank 

Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha 

bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Di dalam Pasal 9 ayat (3) UU Perubahan Atas UU Perbankan disebutkan 

bahwa: “Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada 

bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan 

kepada penitip yang bersangkutan.” Kemudian di dalam Pasal 37 ayat 2 huruf b 

UU Perubahan Atas UU Perbankan disebutkan bahwa: “Menurut penilaian Bank 

Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan 
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Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank 

untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna 

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.” Dari rumusan 

kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank dapat dilikuidasi karena 

selain akibat kepailitan, juga karena bank dicabut izin usahanya oleh pimpinan 

Bank Indonesia.
71

 Selain 2 (dua) sebab itu, karena bank suatu badan hukum dan 

pada umumnya berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maka semua sebab-sebab yang 

dapat mengakibatkan bubar atau dibubarkannya suatu badan hukum dapat 

mengakibatkan badan hukum itu bubar dan dilikuidasi.
72

 

Di dalam UU Perbankan juncto UU Perubahan Atas UU Perbankan tidak 

disebutkan mengenai pengertian likuidasi. Menurut Pasal 1 angka 4 PP 

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank disebutkan bahwa: 

“Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank 

sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.” 

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan 

Likuidasi Bank dijelaskan sebagai berikut: 

“Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan 

ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan/ atau Pasal 52 ayat (1) UU Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU Perubahan Atas UU Perbankan. 

 

“Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan 

hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan 

pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.” 

 

 

                                                           
71

 Rahayu Hartini, Op. Cit., hlm. 85. 
72

 Ibid., hlm. 86. 
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Di dalam Pasal 16 PP Likuidasi dinyatakan bahwa likuidasi bank dilakukan 

dengan cara: 

a. “Pencairan harta dan/ atau penagihan piutang kepada para Debitor, diikuti 

dengan pembubaran kewajiban bank kepada para Kreditor dari hasil 

pencairan dan/ atau penagihan tersebut”; atau 

b. “Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang 

disetujui Bank Indonesia.” 

 

Jika dikaitkan antara kepailitan dan likuidasi, Bank Indonesia mempunyai 2 (dua) 

kewenangan antara lain:
73

 

a. “Mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk 

segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum 

bank dan membentuk tim likuidasi”; 

b. “Mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan 

pernyataan pailit kepada Bank.” 

 

Suatu bank yang sedang dalam proses likuidasi tidak mungkin dalam waktu yang 

bersamaan juga diajukan permohonan pernyataan pailit, karena kewenangan 

likuidasi dan permohonan pernyataan pailit hanya terletak pada Bank Indonesia.
74

 

Karena tidak mungkin Bank Indonesia melakukan dua tindakan hukum yang 

berbeda terhadap subjek hukum yang sama (bank).
75

 

 

2.2.5. Badan Pengawas Pasar Modal 

Di dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Dalam hal 

Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya 

dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.” Di dalam Penjelasan Pasal 2 

Ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan:  

                                                           
73

 Jono, Op.Cit., hlm. 16. 
74

 Ibid. 
75

 Ibid. 
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“Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat 

diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang 

diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar 

Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan 

penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-

instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya 

kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.” 

 

2.2.6. Menteri Keuangan 

Di dalam Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Dalam hal 

Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” Di 

dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK disebutkan bahwa:  

“Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan 

Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk 

mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi 

atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. 

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi 

sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga 

pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam 

pembangunan dan kehidupan perekonomian.” 

 

2.3. Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU OJK 

2.3.1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

Ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut 

denga OJK) berawal dari adanya krisis pada tahun 1997-1998 yang 

melanda Indonesia. Pada saat itu banyak bank yang koleps sehingga 

banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap 

bank-bank. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, Pemerintah 

mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang 
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kemudian ditetapkan menjadi UU BI yang memberikan independensi 

kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping 

memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan 

perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini berasal dari Helmut Schlesinger, 

Gubernur Bank Sentral Jerman yang pada watu itu menjadi konsultan. 
76

 

 

Selain berdasarkan alasan di atas, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perubahan 

Atas UU BI), Pemerintah diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawas 

sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya akhir tahun 2010 

dengan nama OJK. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: OJK bersifat 

independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar 

pemerintah dan berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Sebenarnya sejarah pembentukan lembaga yang independen ini terbilang 

sulit dan penuh dengan tantangan. Untuk melahirkan pengawasan sistem 

keuangan ini membutuhkan waktu hingga 12 tahun sampai lembaga ini lahir. 

Kronologis lahirnya OJK dijabarkan sebagai berikut:
77

 

a. Tahun 1999  

Pasca krisis ekonomi yang melumpuhkan industri perbankan pada 

tahun 1997-1998, Pemerintah langsung berbenah. Gagasan 

pembentukan OJK dimasukkan dan menjadi perintah UU BI. Di 

dalam Pasal 34 UU BI disebutkan bahwa: 

 

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan 

undang-undang. 

 (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 

2002. 

 

                                                           
76

 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cetakan I, Raih Asa Sukses 

Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm. 37. 
77

 Selamat datang wasit baru industri keuangan, 

http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri keuangan, dikunjungi 

pada tanggal 24 November 2014. 
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b. Tahun 2004 

OJK tak juga lahir di Indonesia padahal tenggang waktu yang 

diberikan untuk pembentukan OJK adalah sampai dengan tahun 2002. 

Pada tahun 2004, Pemerintah dan DPR hanya bisa merevisi Pasal 34 

ayat (1), ayat (2) UU Perubahan Atas UU BI yang menyebutkan: 

 

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan 

Undang-Undang. 

(2)  Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 

2010. 

 

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa, amandemen UU BI 

tersebut merupakan sebuah perselisihan pandangan antara BI dengan 

Departemen Keuangan (Kementrian Keuangan). Objek dari 

perselisihan ini berupa perebutan wewenang dalam mengontrol 

industri perbankan. Hal inilah yang mati-matian dilawan BI dan 

akhirnya berhasil. Dalam rumusan amandemen yang telah disepakati, 

pemindahan kekuasaan industri perbankan dari BI ke OJK masih 

dapat diulur selambat-lambatnya sampai akhir 2010.  

 

c. Tahun 2010  

Lagi-lagi amandemen UU BI tersebut meleset dari yang diharapkan. 

Batas waktu kembali terlewati. Sampai tutup buku tahun 2010, UU 

OJK masih belum juga selesai. Rancangan Undang-Undang OJK yang 

akan disahkan dalam rapat paripurna pada 17 Desember 2010 malah 

menemui jalan buntu, karena pemerintah dan DPR tak menemukan 

kata sepakat terhadap struktur dan tata cara pembentukan Dewan 

Komisioner OJK.  

 

d. Tahun 2011  

Tahun ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia, terutama bagi sistem 

keuangan di Indonesia. Pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso, akhirnya 

mengetuk palu tanda disetujuinya pengesahan Rancangan Undang-

Undang OJK menjadi UU OJK dalam Rapat Paripurna DPR pada hari 

Kamis 27 Oktober 2011. Dalam keputusan tersebut disebutkan supaya 

panitia seleksi Dewan Komisioner OJK harus terbentuk awal tahun 

2012.  

 

e. Tahun 2012  

Pada awal tahun 2012, Presiden telah membentuk Panitia Seleksi 

dalam pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK yang secara 

keseluruhan terdiri dari 9 orang. Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo terpilih menjadi ketua seleksi sekaligus anggota, 

sedangkan anggota lainnya adalah Gubernur Bank Indonesia Darmin 
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Nasution, Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany, Wakil Menteri 

BUMN Mahmuddin Yasin, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

Halim Alamsyah. Kemudian Komisaris Bank Mandiri Gunarni 

Soeworo mewakili lembaga keuangan/ perbankan, mantan Direktur 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Mas Achmad Daniri mewakili pasar 

modal, Komisaris Wana Arthalife Ariyanti Suliyano mewakili 

asuransi/ lembaga jasa keuangan non bank, dan akademisi 

Muhammad Chatib Basri. Pada pertengahan tahun 2012, anggota 

sekaligus Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih. Seluruhnya 

berjumlah 9 orang dan dengan melewati proses seleksi yang ketat. 

Pada bulan ini pula seluruhnya disahkan oleh Paripurna DPR.  

 

f. Tahun 2013  

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) akan melebur ke OJK dan sebagian besar pekerja dari lembaga 

ini juga akan berubah status kepegawaiannya. Pada tahun ini jugalah 

OJK akan mulai dalam penarikan iuran dari industri keuangan non 

bank.  

 

g. Tahun 2014 

Setelah masa transisi satu tahun Bapepam-LK melebur ke OJK, 

diharapkan tahun ini adalah serah terimanya pengawasan perbankan 

dari tangan bank sentral ke OJK. 

 

Atas dasar itulah dibentuk  UU OJK. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK 

disebutkan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK 

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” Di dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU OJK ditegaskan kembali bahwa: “OJK adalah lembaga yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-

Undang ini.” Di dalam Penjelasan Umum UU OJK disebutkan bahwa: 

“Independensi OJK tercermin didalam kepemimpinan OJK itu sendiri. 

Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan 

dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan seara tegas 

diatur dalam Undang- Undang ini. Disamping itu, dalam mendapatkan 
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pimpinan OJK yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme 

seleksi yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik 

melalui suatu pantia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, 

Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.” 

 

Menurut Darmir Nasution, meskipun Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi 

kepada OJK, karena OJK adalah lembaga yang independen, namun Presiden dapat 

mengambil kebijakan mengenai sektor keuangan dan memerintahkan OJK untuk 

melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar 

memiliki akuntabilitas yang jelas.
78

 

 

2.3.2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK  

Pada mulanya Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia bebas dari campur 

tangan Pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang.
79

 Bank Indonesia dalam perjalanannya, 

menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. 

Banyaknya kasus yang terjadi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap bank, misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),  

Skandal Bank Bali, Skandal Bank Century.
80

 Oleh karenanya Pasal 34 ayat (1) 

UU Perubahan Atas UU BI mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga 

yang independen dalam menguasai sektor jasa keuangan Indonesia.  

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang OJK, secara normatif 

tujuan pendirian OJK adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik di 

bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di 

bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai 

                                                           
78
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80
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bidang jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. 

Selain itu diharapkan agar Bank Indonesia fokus kepada pengelolaan 

moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank, karena bank 

merupakan sektor dalam perekonomian.
81

 

 

Di dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa: 

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan:  

a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;  

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; dan 

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  

 

Fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan di dalam Pasal 5 UU OJK yang 

menyebutkan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan.” Selanjutnya di dalam Pasal 6 UU OJK disebutkan mengenai tugas 

pengaturan dan pengawasan OJK terhadap:  

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana 

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya akan 

dilaksanakan oleh OJK. Adapun yang dimaksud dengan Perbankan, Pasar modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jaasa 

Keuangan Lainnya adalah sebagai berikut: 

                                                           
81

 Ibid., hlm 42-43. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN 
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA LAHIRNYA UU OJK

HILDA FITFULIA



46 
 

 

1. Pasar Modal menurut Pasal 1 angka 6 UU OJK; 

 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan engan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

mengenai pasar modal.  

 

2. Perasuransian menurut Pasal 1 angka 7 UU OJK; 

 Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor 

usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun 

dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan 

perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti 

atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, 

dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa 

keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha 

perasuransian. 

 

3. Dana Pensiun menurut Pasal 1 angka 8 UU OJK; 

 Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pension sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang mengenai dana pensiun. 

 

4. Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 9 UU OJK; 

 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai lembaga pembiayaan. 

 

5. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menurut Pasal 1 angka 10 UU OJK; 

 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga 

penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan 

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang 

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, 

meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan 

kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan 

ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan 

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa 

keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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Di dalam Penjelasan Umum UU OJK disebutkan bahwa: “Otoritas Jasa 

Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai 

berikut”: 

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;  

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan 

kesejahteraan umum; 

4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, 

serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan 

pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai 

moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

penyelenggaraan OJK; dan  

7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

 

Di dalam ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa: 

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 

Modal, Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.” 

 

Di dalam Pasal 64 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa: “Terhitung sejak 

beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”: 

a. Pejabat dan/ atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan; dan  
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b. Pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor 

Perbankan,  

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk 

dipekerjakan pada OJK. 

 

Di dalam Pasal 65 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa: “Terhitung sejak 

beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”: 

a. Kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank 

Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan  

b. Kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan 

Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 

Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK. 

 

Di dalam Pasal 65 ayat (2) UU OJK disebutkan bahwa: 

“Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau 

keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua 

Dewan Komisioner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan 

sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55.” 

 

Di dalam Pasal 8 UU OJK disebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas 

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”: 

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;  

b.  Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;  

c.  Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;  

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;  

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;  

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;  

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter 

pada Lembaga Jasa Keuangan;  

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan  
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i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan.  

 

Di dalam Pasal 9 UU OJK disebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang”: 

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan;  

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksekutif;  

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan;  

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ 

atau pihak tertentu;  

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;  

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;  

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; dan  

h. Memberikan dan/atau mencabut:  

1. izin usaha;  

2. izin orang perseorangan; 

3. efektifnya pernyataan pendaftaran;  

4. surat tanda terdaftar;  

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;  

6. pengesahan;  

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan  

8. penetapan lain,  

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. 

 

Di dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa: “Sejak Undang-Undang ini 

diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”:  

a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

dan  
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b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya. 

 

Di dalam Pasal 66 ayat (2), ayat (3) UU OJK disebutkan bahwa: 

Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, 

tugas dan wewenang tersebut kepada OJK. Untuk pembiayaan yang 

terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang bersumber dari: 

a. Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan  

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar 

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

 

Di dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) UU OJK disebutkan bahwa: 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dewan Komisioner dapat menjalankan 

fungsi, tugas, dan wewenangnya secara efektif pada saat fungsi, tugas, 

dan wewenang tersebut beralih ke OJK dari Bank Indonesia, Menteri 

Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

Hal yang diinformasikan antara lain meliputi:  

 

a. Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, 

Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;  

b. Kondisi terkini dan kecenderungan yang akan terjadi di Perbankan, 

Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;  

c. Kejadian penting yang terkait dengan Perbankan, Pasar Modal, Usaha 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 

Jasa Keuangan Lainnya yang patut diketahui Dewan Komisioner; dan  

d. Kebijakan strategis yang telah dan akan diambil oleh Bank Indonesia, 

Kementerian Keuangan, dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan.  

 

Di dalam Pasal 66 ayat (4) UU OJK disebutkan bahwa:  

“Untuk Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-

Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK 
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bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia.” 

 

Di dalam Pasal 67 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa: 

“Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, 

efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan 

melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan 

pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang 

kepada Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku.
” 

 

Di dalam Pasal 67 ayat (2) UU OJK disebutkan bahwa: 

“Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan 

pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, 

pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta 

permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian 

pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan 

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, penyelesaiannya 

dilanjutkan oleh OJK.” 

 

Di dalam Pasal 68 UU OJK disebutkan bahwa:  

“Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan 

oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.” 

 

2.3.3. Struktur Kepemimpinan OJK 

Di dalam Penjelasan Pasal 10 UU OJK disebutkan bahwa: Dewan 

Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK yang berisfat kolektif dan 
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kolegial. Bersifat kolektif yang dimaksudkan adalah setiap pengambilan 

keputusan Dewan Komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota 

Dewan Komisioner. Sedangkan bersifat kolegial adalah bahwa setiap 

pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan 

Komisioner. Susunan keanggotaan Dewan Komisioner menurut Pasal 10 UU OJK 

diantaranya terdiri dari: seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang 

merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan seorang anggota Ex-

officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I 

Kementerian Keuangan. Dewan Komisioner memiliki tugas dan wewenang yang 

diatur di dalam Pasal 20 juncto Pasal 21 UU OJK, yaitu melaksanakan tugas dan 

wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK dengan 

menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/ atau Keputusan 

Dewan Komisioner. 

Menurut Pasal 43 UU OJK antara OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga 

Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran 

informasi secara terintegrasi, yang menurut penjelasan Pasal tersebut setiap 

institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang 

dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi tersebut meliputi informasi umum 

dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh 

OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan 

kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Sedangkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, antara Bank Indonesia, 

Menteri Keuangan, dan OJK menurut Pasal 44 ayat (1) UU OJK dibentuk Forum 

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:  

a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;  

b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;  

c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan  

d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.  

 

Menurut Pasal 45 ayat (1), ayat (2) UU OJK disebutkan bahwa: 

Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:  

a. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem 

keuangan;  

b. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;  

c. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan 

tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara 

stabilitas sistem keuangan; dan  

d. Melakukan pertukaran informasi.  

 

Sedangkan dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan 

penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua 

Dewan Komisioner OJK, dan/ atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga 

Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau 

telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat 

mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan 

atau penanganan krisis.  

 

2.3.4. Kewenangan Ekslusif Menteri Keuangan sebelum Lahirnya UU OJK 

Di dalam Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “Dalam hal 

Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, 
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permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” Di 

dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: 

“Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi 

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada 

Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan 

Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai 

lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis 

dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.” 

 

Selain itu ada beberapa wewenang Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan 

asuransi sebagaimana disebutkan di dalam UU Usaha Perasuransian yaitu: 

1. Wewenang dalam memberikan ijin usaha perasuransian (Pasal 9 Ayat (1)); 

2. Wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 

perasuransian (Pasal 10 juncto Pasal 11 Ayat (1)); 

3. Wewenang untuk memperoleh informasi dari perusahaan asuransi kerugian, 

perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi 

dan perusahaan pialang reasuransi mengenai neraca dan perhitungan laba rugi 

perusahaan beserta penjelasannya, laporan operasional dan laporan investasi 

(Pasal 16); 

4. Wewenang untuk melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, 

pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan ijin usaha jika terdapat 

pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Usaha Perasuransian atau peraturan 

pelaksanaannya (Pasal 17 Ayat (1)); 

5. Wewenang untuk meminta kepada pengadilan agar Perusahaan Asuransi yang 

bersangkutan dinyatakan pailit atas dasar kepentingan umum (Pasal 20 Ayat 

(1) juncto Pasal 1 angka 14). 
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UU Usaha Perasuransian tidak memberikan penjelasan mengapa perizinan, 

pembinaan, dan pengawasan usaha perasuransian harus diberikan oleh Menteri 

Keuangan. Di dalam Penjelasan Umum UU Usaha Perasuransian disebutkan 

bahwa:  

Usaha perasuransian merupakan lembaga keuangan yang menyerap dana 

dari masyarakat sehingga mempunyai kedudukan yang strategis dalam 

pembangunan dan perekeonomian negara sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan kepentingan masyarakat dan usaha itu maka diperlukan 

perangkat pengamanan yang berkesinambungan dengan Pemerintah. 

Oleh karenanya diperlukan undang-undang sebagai landasan gerak usaha 

dari perusahaan-perusahaan di bidang asuransi maupun Pemerintah untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan. 

 

Di dalam Pasal 11 ayat (1) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa:  

“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi”: 

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan 

Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari: 

1. Batas tingkat solvabilitas; 

2. Retensi sendiri; 

3. Reasuransi; 

4. Investasi; 

5. Cadangan teknis; dan 

6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan 

keuangan; 

 

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:w.hukumonline.com 

1. Syarat-syarat polis asuransi; 

2. tingkat premi; 

3. Penyelesaian klaim; 

4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan 

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan usaha. 

 

Di dalam Pasal 11 ayat (2) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut serta wajib melakukan usaha sesuai 
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dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.” Di dalam Pasal 15 UU Usaha 

Perasuransian disebutkan bahwa: “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, 

Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan 

terhadap usaha perasuransian. Untuk Setiap perusahaan perasuransian wajib 

memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan,serta memberikan 

keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan tersebut.” 

Di dalam Penjelasan Pasal 15 UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Pemeriksaan dimaksudkan untuk meneliti secara langsung kebenaran 

laporan yang disampaikan perusahaan, baik kesehatan keuangan maupun 

praktek penyelenggaraan usaha, sesuai dengan ketentuan Undang-

undang. Pemeriksaan dimaksud dapat dilakukan secara berkala maupun 

setiap saat apabila dipandang perlu dengan tujuan agar perlindungan 

terhadap masyarakat dapat dijamin dan penyimpangan yang terjadi pada 

perusahaan dapat diketahui sedini mungkin.” 

 

Di dalam Pasal 16 UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

 

“Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, 

Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan 

Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba 

rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri dan wajib 

mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat 

kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.Selain itu 

setiap Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan 

operasional kepada Menteri.” 

 

Di dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 UU Usaha Perasuransian disebutkan 

bahwa: 

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang 

ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan 

yang tahapan pelaksanaannya sebagai berikut: Pertama, diberikan 

peringatan; Kedua, diberikan pembatasan kegiatan usaha; dan Ketiga, 

Pencabutan izin usaha. Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat 

memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana 

dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. 

Apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-
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hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut 

izin usaha perusahaan. Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri 

dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang 

luas. Namun apabila perusahaan telah berhasil melakukan tindakan 

dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya 

dalam jangka waktu yang ditetapkan Menteri Keuangan maka 

perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali. 

 

Di dalam Pasal 18 UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak 

mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan 

pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.” 

 

Di dalam Pasal 17 ayat (3) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang 

bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari 

pembatasan kegiatan usahanya.” Di dalam Pasal 20 ayat (1) UU Usaha 

Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan 

Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan 

umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang 

bersangkutan dinyatakan pailit.” 

 

Menurut Pasal 1 angka 14 UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: “Menteri 

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.” Dari ketentuan Pasal 18 juncto 

Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 14 UU Usaha Perasuransian maka yang 

memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha Perasuransian dan memailitkan 

Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga hanya Menteri Keuangan.  
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2.3.5. Kepailitan dan Likiuidasi Perusahaan Asuransi setelah Lahirnya UU 

OJK 

Dalam perkembangannya lahir UU OJK yang di dalam Ketentuan Peralihan 

Pasal 55 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa:  

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.” 

 

Di dalam Pasal 66 UU OJK disebutkan bahwa: 

(1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya 

fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:  

a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perbankan; dan  

b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di 

sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

(2) Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas 

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepada OJK.  

(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: 

a. Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan  

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di 

sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

(4) Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak undang-undang 

ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian 

Keuangan dan/atau Bank Indonesia.  
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Di dalam Pasal 68 UU OJK disebutkan bahwa: “Sejak beralihnya fungsi, 

tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan 

dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian 

Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.” 

 Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU OJK maupun 

peraturan OJK bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi 

Perusahaan Asuransi sudah dialihkan dari Menteri Keuangan kepada OJK, dan 

juga belum diadakan revisi di dalam UUK dan PKPU mengenai pengalihan 

kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit dari Menteri Keuangan kepada 

OJK. Namun dalam perkembangannya pada tanggal 17 Oktober 2014, UU Usaha 

Perasuransian direvisi menjadi UU Perasuransian. Di dalam Bab X UU 

Perasuransian dari Pasal 42-Pasal 52 diatur mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan 

Kepailitan Perusahaan Perasuransian yang merupakan wewenang OJK. Untuk 

kewenangan OJK mengajukan kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi diatur di 

dalam Pasal 50 UU Perasuransian, yang disebutkan bahwa: 

 (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau 

Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini 

hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau 

Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan 

pengadilan. 
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Di dalam Pasal 51 UU OJK disebutkan bahwa: 

(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada 

pengadilan niaga. 

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang 

disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara 

lengkap. 

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang 

disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

229 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang Perkara Perdata Khusus Kepailitan antara: 

Ny.Tuti Supriati sebagai Pemohon Kasasi dengan PT Asuransi Jiwa Buana Putra 

sebagai Termohon Kasasi, salah satu alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:  

“Sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa: “Sejak 

tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.” Dan karenanya menurut 

hukum dengan keluarnya undang-undang yang baru maka undang-

undang yang lama tidak berlaku lagi; dan dalam kasus a quo, semua 

kewenangan Menteri Keuangan khususnya yang berkaitan dengan 

perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, dengan demikian 

juga wewenang untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan 

beralih ke OJK.” 

 

Namun dalam putusannya Mahkamah Agung menolak alasan kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi dan berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 

(5) UUK dan PKPU yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap 
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Perusahaan Asuransi sebagai Debitor adalah Menteri Keuangan. Berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung tahun 2013 tersebut dapat diketahui bahwa meskipun 

fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan 

di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK sebagaimana Ketentuan 

Peralihan Pasal 55 ayat (1) UU OJK, namun tidak mencakup masalah 

kewenangan mengajukan kepailitan oleh OJK. Karena di dalam UU OJK sendiri 

tidak diatur secara eksplisit bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan 

permohonan pailit pada Perusahaan Asuransi. Selain itu, juga belum diadakan 

revisi di dalam UUK dan PKPU dan belum dibuat peraturan OJK mengenai 

mengenai pengalihan kewenangan pemohon pailit untuk Perusahaan Asuransi 

beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK. Menurut Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., 

M.H., C.N., Pakar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga Surabaya, agar tidak 

terjadi kekaburan norma antara UUK dan PKPU dengan UU OJK mengenai 

masalah kewenangan permohonan pailit Perusahaan Asuransi, maka yang 

digunakan adalah UUK dan PKPU sebagai hukum materiil dan formil kepailitan. 

Bagaimana mungkin kewenangan OJK sebagai pemohon kepailitan Perusahaan 

Asuransi yang tidak diatur secara eksplisit di dalam UU OJK sendiri, di peraturan 

OJK, maupun belum dilakukan perubahan di dalam UUK dan PKPU mengenai 

kewenangan tersebut digunakan untuk mengajukan kepailitan Perusahaan 

Asuransi. Mengenai hukum acara kepailitan ditegaskan di dalam Pasal 299 UUK 

dan PKPU: “Apabila ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum 
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acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Hukum Acara Perdata disini 

adalah Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglement Indonesia yang 

diperbaharui (RIB) untuk Jawa dan Madura, dan Rechtstreglement 

Buitengewesten (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura dan RV (Reglement of 

de Rechtvordering) seberapa jauh dianggap perlu dan relevan.
82

 

Maka berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori dimana ketentuan 

peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan yang lama, maka kewenangan Menteri Keuangan untuk 

memailitkan Perusahaan Asuransi beralih dari Menteri Keuangan ke OJK sejak 

lahirnya UU Perasuransian yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (1), yang ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pailit akan diatur di 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana amanat Pasal 51 ayat (4) 

UU Perasuransian. 
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