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BAB II  

PENJUALAN HARTA PAILIT MELALUI LELANG UMUM 

 

1. Kepailitan 

1.1. Kapailitan secara umum 

Pailit atau bankrupt secara umum diartikan sebagai keadaan debitor 

berhenti membayar. Keadaan tidak lagi membayar biasanya disebabkan karena 

kondisi keuangan (financial distress)dimana usaha kreditor mengalami 

kemunduran18.  

Definisi kepailitan menurut Standard & Poors(N & P): ”The first 

occurrence of a payment default on any financial obligation, rated or unrated, 

other than a financial obligations subject to a bonafide commercial dispute; an 

exception occurs when an interest payment missed on the due date is made within 

the grace period”19.  

Sedangkan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 

disingkat UUK) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas 

semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan 

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam 

UU ini”. Secara lebih lengkap dijelaskan oleh Hadi Subhan,”Kepailitan 

merupakan putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh 

                                                            
18M. Hadi Subhan,Op. Cit. , h 1.  
19 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan. Ghia Indonesia. Bogor. 2009. h 28.  
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kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian 

hari” 20 . Pemaknaan kepailitan dalam UUK tidak menunjukkan esensi dari 

kepailitan, namun hanya menunjukkan akibat hukum kepailitan, yaitu adanya sita 

umum atas kekayaan debitor pailit21.  

Kehadiran konsep kepailitan sebagai sita umum atas harta kekayaan 

debitor pailit tidak terlepas dari tujuan Hukum Kepailitan, yaitu mengatur 

mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor 

sehubungan dengan keadaan pailit debitor22. Mekanisme pendistribusian aset ini 

adalah pengaturan lebih lanjut Pasal 1131 dan 1132 BW yang membahas lebih 

lanjut tentang siapa yang berwenang melakukan pembagian dan bagaimana 

pembagian tersebut dilakukan23.  

Menurut Radin dalam bukunya “The Nature of Bankruptcy”, sebagaimana 

dikutip oleh Jordan. Tujuan semua undang-undang kepailitan (bankruptcy law) 

adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari 

berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (debt 

collection system) 24 . Menurut Sri Rejeki Hartono, fungsi lembaga kepailitan 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu25 : 

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa 
debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab 
terhadap semua utang-utangnya; 

                                                            
20M. Hadi Shubhan, Op Cit. h 1.  
21Ibid, h 67.  
22Ibid, Op Cit,h 8.  
23 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang no 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailita. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta. 2010. h 8.  
24 Adrian Sutedi, Op. Cit. ,h 29.  
25Sri Rejeki Hartono, “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, Majalah 

Hukum Nasional,no 2, 2000. dikutip dariAdrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghia Indonesia. 
Bogor, 2009. h 10.  
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2. Kepailitan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada 
debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-
kreditornya.  

Selain itu John W. Collins juga menyatakan bahwa tujuan kepailitan 

adalah sebagai berikut26 : 

a. it is intended to rehabilitate debtors 
1) it provides for discharge, that is a cancellation of the debtor’s 

debt.  
2) it provides the debtor’s property from the claims of the 

creditors throught exemptions.  
b. it provides for the orderly collection and distribution of the 

debtor’s property.  
 

1.2. Kepailitan sebagai mekanisme pendistribusian aset yang adil dan merata 

Syarat untuk dapat diajukannya suatu permohonan kepailitan adalah 

adanya minimal dua kreditor dengan minimal satu utang yang tidak dibayar lunas 

walaupun sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Karena adanya unsur dua kreditor 

atau lebih inilah kepailitan muncul sebagai mekanisme pendistribusian aset yang 

adil kepada para kreditor. Jika hanya ada satu kreditor, maka lembaga kepailitan 

tidak diperlukan27.  

Untuk menjamin mekanisme pendistribusian yang adil dan merata, dalam 

kepailitan dikenal adanya beberapa prinsip, yaitu: 

1. Prinsip Paritas Creditorium (Kesetaraan Kedudukan Para Kreditor).  

Prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak 

yang sama terhadap semua harta benda debitor. Semua harta benda 

debitor tersebut termasuk benda bergerak maupun benda tidak 

                                                            
26 John W. Collins, et all. ”Business Law Text And Case”,John Willey & Sons. New York. 

dalamAdrian Sutedi,Hukum Kepailitan, Ghia Indonesia. Bogor, 2009. h 18.  
27Hal ini dikarenakan seluruh harta yang dimiliki oleh debitor hanya menjadi jaminan bagi 

satu orang kreditor. Kreditor tidak memiliki pesaing sehingga lebih leluasa untuk melakukan 
penagihan (tidak ada perebutan harta debitor).  
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bergerak bahkan termasuk benda yang baru akan ada dikemudian 

hari28. Prinsip ini merupakan prinsip yang ada dalam Pasal 1131 BW.  

2. Prinsip Pari Passu Prorate Parte.  

Prinsip ini bermakna bahwa harta kekayaan terebut merupakan 

jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara 

proporsional diantara mereka, kecuali jika antara kreditur itu ada yang 

menurut UU harus didahulukan dalam menerima pembayaran 

tagihannya. Pembagian ini bersifat proporsional (pond-pond gewijs) 

dan bukan sama rata29. Prinsip ini merupakan prinsip yang ada dalam 

Pasal 1132 BW.  

3. Prinsip Structured Creditors atau Structured Prorate.  

Prinsip ini menentukan pendistribusian harta pailit sesuai 

dengan kelas krediturnya. Prinsip ini merupakan prinsip yang ada 

dalam Pasal 1133 jo. 1134 BW. Penggolongan itu dalam hukum 

kepailitan dibagi menjadi 3 jenis.  

Setelah mengutip penjabaran dari Jerry Hoff dan 

membandingkan klasifikasi tersebut dengan rezim hukum perdata 

umum, Hadi Subhan memberikan penjelasan terhadap ketiga jenis 

penggolongan kreditur sebagai berikut30: 

1. Kreditor Separatis (Secured Creditor), kreditur dengan hak 

kebendaan.  

                                                            
28M. Hadi Shubhan, Op Cit. h 27-28.  
29Ibid, h 29-30 
30Ibid, h 32-33.  
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2. Kreditor Preferen (Preferred Creditor), kreditor yang menurut UU 

harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak 

privilege, pemegang hak retensi, dan sebagainya.  

3. Kreditor Konkuren (Unsecured Creditor), kreditur yang tidak 

mempunyai hak untuk didahulukan dan dibayar paling akhir.  

Adaya perbedaan pembagian jenis kreditor ini telah 

memunculkan sejumlah pertanyaan tentang kenapa ada perbedaan 

rezim dalam pembagian kreditor dan bagaimana penggunaan 

pembagian kreditor tersebut dalam rezim yang berbeda. Oleh 

Trisadini, perbedaan tersebut dimaknai bukan sebagai pertentangan 

rezim atas dua cabang ilmu hukum yang berbeda, namun untuk 

menegaskan bahwa setiap cabang ilmu hukum memiliki karakteristik 

masing-masing. Perbedaan yang dimiliki oleh kedua rezim ini 

dimaknai sebagai pembagian wilayah hukum yang dimilikinya31. Hal 

ini juga sejalan dengan pernyataan Hadi Shubhan yang menyatakan 

bahwa Hukum Kepailitan sebagai lex specialis terhadap hukum 

perdata umum32. Dalam hal debitor belum mengalami kepailitan, maka 

rezim pembagian kreditor dalam hukum jaminan yang digunakan, 

sedangkan dalam hal debitor mengalami kepailitan, rezim pembagian 

kreditor dalam hukum kepailitan yang digunakan.  

                                                            
31Wawancara dengan Trisadini Prasastinah Usanti, di Ruang Departemen Hukum Perdata, 

Senin 8 September 2014. Pukul 09:30-10:15.  
32 Wawancara dengan M. Hadi Shubhan, di Ruang Sekretaris Universitas Airlangga, Rabu 17 

september 2014. Pukul 09:30-10. 00.  
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Pembagian wilayah tersebut secara gamblang dapat terlihat dari 

terpisahnya Kreditor Preferen dalam hukum jaminan menjadi kreditor 

separatis dan kreditor preferen dalam hukum kepailitan. Pemisahan 

tersebut adalah konsekuensi atas kepailitan yang dialami oleh debitor. 

Karena munculnya preferensi atas hak didahulukannya pembayaran 

kepada kreditor sebagaimana dalam Pasal 1134 BW atas previlige 

umum dalam Pasal 1139 BW dan previlage khusus dalam Pasal1149 

BW, muncul akibat adanya kepailitan33.  

4. Prinsip Utang.  

Prinsip utang merupakan hal yang sangat penting dalam 

kepailitan. Tanpa adanya utang suatu proses acara kepailitan tidak 

akan dapat dilangsungkan dan kepailitan akan kehilangan esensinya 

sebagai pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk 

membayar utang-utangnya kepada para kreditor. 34Utang dalam hal ini 

merujuk pada Pasal 1233 BW, dimana utang dapat timbul baik dari 

kontrak maupun UU35. Hal tersebut dikarenakan utang menunjuk pada 

kewajiban hukum perdata. Kewajiban hukum tersebut dapat berupa 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. 

                                                            
33Wawancara dengan Trisadini Prasastinah Usanti, di Ruang Departeman Hukum Perdata, 

Senin 8 September 2014. Pukul 09:30-10:15. .  
34M. Hadi Shubhan, Op. Cit. ,h 34.  
35Pasal 1 angka 6 UUK, 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 dikemudian hari atau kontingen, 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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Dalam UUK, pengaturan tentang utang yang dapat digunakan sebagai 

dasar pengajuan kepailitan harus memenuhi 3 unsur, yaitu36: 

1. Utang tersebut telah jatuh tempo/waktu; 

2. Utang tersebut dapat ditagih; dan 

3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.  

Secara umum suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika 

waktu tersebut telah sesuai dengan yang diperjanjikan. Utang yang 

belum jatuh tempo dapat ditagih sebagaimana telah jatuh tempo dalam 

beberapa keadaan. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih 

dengan menggunakan percepatan jatuh tempo (acceleration clause, 

acceleration provision) dan default clause. Setiawan sebagaimana 

dikutip kembali oleh Hadi Shubhan menjelaskan acceleration clause 

sebagai pemberian hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka 

waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman 

(deems itself insecure). Penggunaan acceleration clause harus 

menggunakan itikad baik (good faith), yaitu adanya bukti yang 

beralasan (reasonable evidence), dan bukti tersebut tidak harus berupa 

putusan pengadilan,sedangkan default clause dijelaskan oleh Setiawan 

sebagai percepatan jatuh tempo utang oleh kreditor karena event of 

default, yaitu tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan debitor 

dalam perjanjian kredit37.  

                                                            
36M. Hadi Shubhan, Op. Cit. h 91.  
37Ibid, h 91.  
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Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut timbul dari 

perikatan sempurna (ada schuld dan haftung) dan bukan dari perikatan 

alami (ada schuld tanpa haftung). Pemenuhan utang atas perikatan 

alami tidak dapat dituntut dimuka pengadilan. Fred B. G. Tumbuan 

menyebutkan bahwa yang dimaksud perikatan alami adalah 

misalnyaperikatan yang oleh peraturan perundang-undangan 

dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya, baik sejak semula, 

seperti perjudian (Pasal 1788 BW), maupun sesudahnya sebagai akibat 

daluarsa (Pasal 1967 BW)38.  

Selain itu, terhadap unsur ”jatuh tempo” dan “dapat ditagih”, 

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa pengaturan yang 

sedemikian rupa akan menimbulkan permasalahan apakah utang yang 

“telah dapat ditagih” tetapi belum “jatuh waktu” dapat dijadikan alasan 

untuk mengajukan permohonan pailit. Pemaknaan terhadap 

unsur“jatuh tempo dan dapat ditagih” dalam penjelasan Pasal 2 ayat 

(1) UUK, tidak sinkron dengan redaksi yang dijelaskannnya. Dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK, yang dimaksud dengan “utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah bahwa kewajiban untuk 

membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena talah 

diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana 

diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang 

berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis 
                                                            

38Fred B. G Tumbuan, “Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan 
Kepailitan” 2004. Dikutip dariM. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di 
Pengadilan. Kencana. Surabaya, 2008, h 91-92.  
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arbiter. Jika pemaknaannya seperti ini, maka kata-kata dalam Pasal 2 

ayat (1) UUK yang berbunyi “utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih” seharusnya diubah menjadi berbunyi “utang yang telah dapat 

ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik telah jatuh waktu 

atau belum”39.  

5. Prinsip Dept Collection.  

Prinsip ini merupakan konsep pembalasan dari kreditor kepada 

debitor pailit, dengan menagih klaimnya kepada debitor atau harta 

debitor. Prinsip dept collection merupakan unsur yang sangat penting 

dalam hukum kepailitan. Prinsip ini melindungi debitor dan kreditor 

atas collective action problem berupa upaya-upaya yang mungkin 

dilakukan salah satu pihak untuk dapat mendatangkan kerugian kepada 

pihak lainnya40. Lebih lanjut, unsur ini merupakan perwujudan dari 

upaya penagihan yang tidak lazim (oneigenlijke incassoprocedures). 

Hal tersebut terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam UUK untuk 

melakukan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian 

sederhana, diterapkannya prinsip kepailitan secara serta-merta 

(uitvoenbaar bij voorraad), adanya ketentuan masa tunggu (stayatau 

stand still) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai 

palaksana pengurusan dan pemberesan41.  

 

 
                                                            

39 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. , h . 59.  
40M. Hadi Shubhan, Op. Cit. , h 38 
41Ibid. h 41.  
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6. Prinsip Dept Pooling.  

Prinsip ini mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus 

dibagi di antara para kreditornya. Dalam perkembangannya, prinsip ini 

tidak lagi terbatas pada pendistribusian aset kepada kreditor secara pari 

passu prorata parte maupun secara structured creditor. Prinsip ini 

mencangkup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama yang 

berkaitan dengan bagaimana harta pailit harus dibagi diantara para 

kreditornya. Penjabaran atas sistem berkaitan dengan kelembagaan 

yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan 

yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya 

hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan42.  

7. Prinsip Dept Forgiveness.  

Prinsip ini mengandung arti bahwa kepailitan tidak identik 

hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya 

sebagai sarana tekanan (pressie middel). Pada prinsip ini, kepailitan 

lebih dimaknai sebagai alat untuk memperingan beban-beban utang 

debitor, bahkan sebagai pengampunan atas utang-utangnya sehingga 

utang tersebut dihapus sama sekali. Implementasi dari prinsip ini 

adalah adanya moratorium terhadap debitor atau lebih dikenal sebagai 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk waktu yang 

ditentukan,adanya beberapa pengecualian aset debitor dalam boedel 

pailit (asset exemption), discharge of indebtedness(pembebasan 

                                                            
42Ibid, h 41-42.  
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debitor atau harta debitor dari pembayaran utang yang benar-benar 

tidak dapat dipenuhinya), diberikannya statur fresh-starting, 

rehabilitasi bagi debitor setelah menyelesaikan skim kepailitan, dan 

perlindungan yang wajar terhadap debitor pailit43. Prinsip ini adalah 

penyeimbang dari prinsip dept collection untuk mewujudkan konsep 

kepailitan yang dapat melindungi kreditor dan debitor. Perwujudan 

konsep dept forgiveness yang paling mendasar adalah penghapusan 

utang-utang debitur setelah dilakukannya pemberesan harta pailit yang 

ternyata belum dapat melunasi utang-utang debitur tersebut. Dalam 

UUK hal ini tidak dapat diterapkan. Adanya status fresh-starting dalam 

UUK tidak dianut44. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pemberian 

pengampunan lewat putusan hakim yang memberikan fresh-starting 

untuk debitor, akan menimbulkan ketidakadilan bagi krediturkarena 

konsep bahwa utang harus dibayar adalah kewajiban yang harus 

dilakukan debitor, sedangkan konsep pengampunan adalah hak 

kreditor yang dapat diberikan kepada debitor, bukan diberikan oleh 

hakim.  

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Indonesia sebagai 

Negara yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan 

dasar negara, yaitu pandangan hidup yang antara lain mengutamakan 

peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sebaiknya UUK Indonesia 

memberikan financial fresh start kepada debitor perorangan, asalkan 

                                                            
43Ibid, h 43.  
44Ibid, h 156.  
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pembebasan utang tidak dilakukan karena keserampangan atau 

kecurangan yang dilakukan debitor dalam mengelola keuangannya45. 

Hal itu dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi 

para kreditornya46.  

8. Prinsip Universal dan Territorial.  

Dalam prinsip universal, keberlakuan putusan pailit di suatu 

Negara mencangkup semua harta debitor baik yang ada di negara 

tersebut, maupun yang ada diluar negara tersebut. Prinsip ini 

menekankan pada aspek internasional kepailitan, atau yang dikenal 

sebagai cross border insolvency47. Dalam UUK, prinsip universal yang 

dianut hanya sebatas pada sifat-sifat universal dari hak-hak untuk 

menagih atas aset-aset debitor pailit yang berada di wilayah manapun 

di luar yuridiksi Republik Indonesia48. UUK memberlakukan prinsip 

territorial terhadap putusan pengadilan asing di Indonesia walaupun 

didalamnya mengatur prinsip universal49, sehingga putusan pengadilan 

asing tidak dapat dieksekusi. Hal tersebut terjadi karena secara prinsip, 

kedaulatan suatu Negara diatas kekuatan hukum manapun, dan 

pendekatan asli dari cross border insolvency adalah prinsip territorial. 

Prinsip territorial ini dapat dikesampingkan dengan adanya 

                                                            
45 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. , h 325.  
46Pemberian fresh-starting harus tetap memperoleh persetujuan dari kreditor yang beritikad 

baik, karena pemberian fresh-startingtetap tidak boleh merugian kreditor yang beritikad baik. 
Namun disisi lain,dalam kepailitan debitor, bisa saja kepailitan tersebut adalah rekayasa dari 
kreditor untuk mempailitkan debitor karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan kerugian, 
bukan hanya terhadap debitor, namun juga kreditor yang beritikad baik.  

47M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h 47.  
48Ibid, h 98.  
49Ibid, h 99 
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kesepakatan-kesepakatan internasional (treaties) atau jika kedua 

Negara tersebut sama-sama menganut prinsip universal secara utuh. 

Prinsip universal juga dapat diupayakan dengan permohonan pailit di 

Negara tempat harta debitur berada50.  

9. Prinsip Commercial Exit from Financial Distress.  

Prinsip ini merupakan prinsip yang muncul dan berkembang 

pada kepailitan perseroan terbatas. Prinsip ini bermakna bahwa 

kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor 

yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa 

kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk 

membangkrutkan suatu usaha. Prinsip ini tidak diatur secara jelas 

dalam UUK dan UUK juga tidak secara jelas membedakan kepailitan 

pada orang perorangan (natuurlijk persoon) dan badan hukum 

(rechtspersoon) 51 . UUK tidak mengenal adanya insolvensi test 

sehingga terhadap perseroan terbatas yang sebenarnya dapat dilakukan 

alternatif lain terhadap kondisi pailitnya, seperti restruturisasi utang 

atau restrukturisasi perusahaan, tetap dapat dipailitkan. Hal ini 

ditambah pemaknaan yang keliru tentang kepailitan yang dianggap 

sekaligus membubarkan perseroan terbatas. Padahal dalam kepailitan 

dimungkinkanadanya perlanjutan usaha (on going concern) dari 

perseroan terbatas52.  

 
                                                            

50Ibid, h 49.  
51Ibid, h 189.  
52Ibid, h 199.  
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1.3. Kepailitan sebagai upaya terakhir.  

Prinsip-prinsip sebagaiman disebutkan sebelumnya telah menunjukkan ciri 

kepailitan sebagai perwujudan dari upaya penagihan yang tidak lazim 

(oneigenlijke incassoprocedures). Menurut Wessels sebagaimana dikutip kembali 

oleh Hadi Subhan, dikatakan tidak lazim karena kepailitan disediakan sebagai 

sarana tekanan (pressie middel) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh 

debitor53. Oleh karena itu, kepailitan dipandang sebagai suatu upaya paksa untuk 

melikuidasi debitor. Tentu saja hal ini menimbulkan permasalahan, terlebih jika 

dikaji tentang syarat diajukannya kepailitan yang ternyata sangat mudah.  

Ketentuan syarat kepailitan yang terlalu mudah ini tidak sejalan dengan 

ketentuan kepailitan yang di terima secara global. Diungkapkan oleh Sutan Remy 

Sjahdeini, hal tersebut disebabkan karena kepailitan yang ada dalam UUK tidak 

ditujukan untuk debitor yang insolven. UUK tidak memandang keadaan solven 

dari debitor54.  

UUK juga tidak memandang konsep kesulitan keuangan yang dialami 

debitor, padahal keadaan debitor tidak membayar utang atau bahkan tidak 

sanggup membayar utang tidak dapat disimpulkan sebagai gejala matinya usaha 

debitor. Kesulitan keuangan yang dialami debitor dapat berasal dari sektor 

internal, berupa masalah manajemen, ataupun masalah eksternal seperti perubahan 

iklim bisnis 55 . Inilah letak pentingnya restruturisasi utang dan restrukturi 

perusahaan sebagai bentuk penyelamatan prospek bisnis yang dimiliki debitor.  

                                                            
53Ibid, h 38.  
54 Sutan,Remy Sjahdeini, Op. Cit. , h 40.  
55Ibid,h 56.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



28 
 

Hal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya pengaturan tentang 

jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, sehingga 

memungkinkan terjadinya unlawful executiondimana kreditor hanya 

menggunakan kepailitan sebagai alat tagih semata56.  

Pemaknaan kepailitan tidak boleh dipandang hanya sebagai alat likuidasi 

atas harta debitor agar debitur dapat dengan segera melunasi semua utang-

utangnya57. Likuidasi dalam kepailitan harus dimaknai sebagai upaya terakhir 

(ultimum remidium) untuk mendapat pelunasan utang. Apabila dimungkinkan 

adanya upaya lain, maka upaya lain tersebut harus ditempuh terlebih dahulu.  

Dalam hukum perdata umum dikenal adanya somasi (peringatan tertulis) 

sebagai bentuk peringatan kepada debotor untuk segera melaksanakan prestasinya 

karena telah sampai pada waktu yang diperjanjikan atau telah lewat dari waktu 

yang diperjanjikan. 58 Atas dasar somasi tersebut, kreditor dapat mengajukan 

gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap debitor jika somasi tersebut tidak 

ditanggapi. Somasi dalam hal ini adalah suatu peringatan adanya gugatan 

wanprestasi yang akan dilakukan oleh kreditor terhadap debitor jika debitor 

wanprestasi. Somasi juga merupakan upaya yang mengawali adanya negosiasi 

                                                            
56Ibid, h 93.  
57Konsep likuidasi dan kepailtan sangatlah berbeda. Kepailitan merupakan sitaan umum atas 

seluruh harta kekayaan debitor pailit yang nantinya digunakan untuk melunasi kewajibannya 
kepada para kreditornya, sedangkan likuidasi adalah tindakan penyelesaian hak dan kewajiban 
yang dilakukan perseroan terbatas. Secara umum likuidasi bukan hanya dapat terjadi karena 
kepailitan, namun juga dapat terjadi akibat pembubaran, pencabutan izin usaha, ataupun keputusan 
rapat umum pemegang saham seperti hanya dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tetang 
Perseroan Terbatas dan PP No. 25 tahun 1999 tetang Pembubaran dan Likuidasi Bank.  

58Menurut Agus Widyantoro dalam Kuliah Hukum Kepailitan 12 September 2014, somasi 
digunakan sebagai peringatan kepada debitor agar debitor dapat memenuhi kewajibannya sesuai 
perjanjian. Somasi merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencegah debitor melakukan 
wanprestasi, sehingga somasi dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian. Dalam praktek peradilan 
fungsi somasi telah mengalami pergeseran makna dimana somasi digunakan untuk mencegah 
adanya gugatan kreditor ke pengadilan.  
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ulang tentang prestasi ataupun utang yang tidak dibayar oleh debitor. Selain itu, 

ada kewajiban penyelesaian upaya damai sebelum ditempuh upaya litigasi 59 . 

Bahkan hakim masih harus tetap mengupayakan adanya upaya damai dalam 

persidangan ataupun diluar persidangan, sehingga dapat dimaknai bahwa upaya 

penagihan secara paksa adalah langkah akhir apabila utang tersebut tidak kunjung 

dibayar.  

Dalam dunia perbankan, ada kewajiban bank untuk menjaga fungsi bank 

sebagai penyalur dana dan mengoptimalkan arus pembiayaan dalam dunia 

perbankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan bank adalah restrukturisasi kredit 

debitor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BankUmum sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/6/PBI/2007 dan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaiman diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.  

Hal tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa menggunaan 

lembaga kepailitan sebagai pranata penagihan utang adalah cara yang harus 

ditempuh terakhir saat tidak ada lagi cara yang dapat digunakan untuk menagih 

utang tersebut. Kepailitan hanya mendasarkan pada pembuktian sederhana 60 , 

                                                            
59Dalam beberapa yurisprudensi, somasi tidak dianggap perlu untuk diajukan sebagai syarat 

awal diterimanya gugatan wanprestasi. Karena adanya surat gugatan sudah dianggap sebagai 
somasi. Namun h ini tidak merubah makna bahwa dalam gugatan wanprestasi, harus ditempuh 
upaya damai terlebih dahulu.  

60Disebut Pembuktian Sederhana karena hanya membuktikan sedikitnya adanya dua kreditor 
dengan sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian ini secara normatif 
hanya sebatas pada pembuktian pemenuhan unsur materiil dalam permohonan pailit debitor, tidak 
mempertimbangkan keadaan ekonomi debitor, sehingga konsep kepailitan yang dianut di 
Indonesia disebut sebagai kepailitan karena hukum (bankrupty by law).  
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namun hal ini tidak berarti bahwa pembuktian sederhana kepailitan harus 

diterapkan dengan tanpa memperhatikan kepentingan para pihak. Untuk itu dalam 

UUK dikenal adanya 4 asas, yaitu61: 

1. Asas keseimbangan.  

 Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak, terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.  

2. Asas kelangsungan usaha.  

 Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsujgkan.  

3. Asas keadilan.  

 Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa 

ketetntuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para 

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya 

kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran 

atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan 

kreditor lainnya.  

4. Asas integrasi.  

 Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian 

bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu 

                                                            
61 Penjelasan Umum UUK. Dalam menyebut asas-asas ini, diiringi dengan kata-kata “antara 

lain” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan.  
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kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata 

nasional.  

Asas-asas inilah yang sekiranya dapat digunakan hakim untuk menilai 

suatu permohonan pailit agar tidak terjadi penyimpangan prinsip ataupun filosofis 

dari kepailitan. Pemaknaan yang demikian akan menghindarkan kepailitan dari 

penggunaan-penggunaan tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

banyak pihak.  

Secara umum seseorang melakukan suatu usaha adalah berorientasi pada 

keuntungan (profit oriented). Seorang pengusaha dalam dunia bisnis selalu 

berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Sehingga jika 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi, permohonan kepailitan yang justru 

mendatangkan kerugianbagi kreditor adalah tidak logis. Sebagai contoh, 

seseorang dengan hak tagih sebesar satu juta mengajukan permohonan kepailitan. 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan dibutuhkan biaya yang mencapai 

lebih dari satu juta 62 . Dalam hal ini permohonan kepailitan tidak akan 

memberikan keuntungan, justru akan mendatangkan kerugian bagi kreditor. 

Belum lagi biaya untuk menyewa Advokat yang tidak murah, biaya sidang 

kepailitan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kapailitan. Selain itu, 

anggap saja segala biaya tersebut dapat ditutupi oleh piutangnya terhadap kreditor. 

Pengajuan permohonan yang demikian ini tetaplah tidak logis.  

Pengajuan kepailitan merupakan hak kreditor. Dalam contoh lain, jika 

kreditor bersedia untuk mendapat kerugian dari proses kepailitan tersebut, apabila 
                                                            

62 Berdasarkan besaran biaya perkara di lima pengadilan negeri di Indonesia, yaitu di Jakarta 
Pusat, Surabaya, Semarang, Makasar, dan Medan. Biaya pengajuan permohonan pailit termurah 
ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu sebesar Rp. 1. 622. 000,00.  
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hasil yang didapat tidak dapat menutup biaya perkara kepailitan yang diderita 

kreditor dan mendatangkan keuntungan kepada kreditor tersebut, maka hal 

tersebut akan menyimpangi konsep kepailitan sebagai alat tagih atas utang-utang 

debitur63. Pada akhirnya, kreditor yang mengajukan kepailitan tidak mendapatkan 

apa-apa dari kepailitan debitor. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting untuk 

dapat mengerti konsep kepailitan bukan hanya sebagai alat tagih (debt collection 

tool), namun juga sebagai alat tagih yang dapat memberikan keadilan bagi para 

pihak.  

Secara ekonomis, kepailitan sebagai upayapenagihan yang tidak lazim 

memberikan pengaturan yang sangat ketat terhadap pengurusan harta pailit. Biaya 

yang dikeluarkan dalam proses kepailitan tidaklah kecil. Bahkan bagi kreditor 

yang telah dijamin oleh jaminan kebendaan(kreditor separatis), terdapat masa 

penagguhan hak (stay) selama 90 hari dan apabila tidak dapat menjual objek 

jaminan tersebut dalam 2 bulan, maka kurator mengambilalih hak untuk 

mengeksekusi jaminan tersebut.  

Pemaknaan kepailitan sebagai sistem pendistribusian aset secara adil akan 

dapat dipahami secara utuh jika kepailitan juga dipahami sebagai upaya akhir 

penagihan utang. Hal itu tidak terlepas dari solvabilitasdan alasan kepailitan 

debitor.  

 

 

                                                            
63Keuntungan yang dimaksud bukanlah keuntungan atas perolehan penuh ataupun perolehan 

lebih atas pelunasan piutang yang dimiliknya. Karena keuntungan yang demikian adalah sulit, 
bahkan tidak mungkin tercapai dalam kepailitan. Namun merupakan perhitungan dan 
perbandingan antara keadaan yang paling menguntungkannya antara sebelum dan setelah 
pernyataan pailit debitor terhadap piutang yang dimilikinya.  
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1.4. Akibat Kepailitan  

Kepailitan sebagai upaya penagihan yang tidak lazim dalam UUK telah 

menempatkan debitur dalam keadaan yang mesti salah dan tidak boleh diberikan 

ruang gerak untuk mencoba menata kembali kinerja keuangannya. 64Keterbatasan 

ruang gerak ini menyebabkan debitor di’ampu’ oleh kurator. Tentu saja hal 

tersebut telah menyebabkan perubahan-perubahan yang bukan hanya terbatas 

pada hubungan kreditor, debitor, dan harta pailit yang dimiliki debitor. Berikut 

adalah akibat-akibat yang terjadi dalam kepailitan: 

1. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (sera merta)65.  

Keputusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun 

terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih 

lanjut,sehingga Kurator yang didampingi hakim pengawas dapat langsung 

menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit, walaupun nantinya terjadi pembatalan putusan pailit. Segala 

perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal 

kurator menerima pemberitahuan pembatalan, dianggap tetap sah dan 

mengikat debitor. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hadi Shubhan, 

bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi 

terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-

                                                            
64M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h 83.  
65 Selaindari pada akibat kepailitan yang berlaku serta merta, ada akibat-akibat kepailitan lain 

yang memerlukan rule of reason. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis 
berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan 
yang wajar untuk diberlakukan. Sepertihnya permohonan gijzeling (Pasal 93 UUK) kepada 
pengadilan niaga dan permintaan penyegean (Pasal 99 UUK) kepada hakim pengawas. Munir 
Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004, Citra 
Aditya Bakti, Bandung. 2005, h 61-62.  
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utangnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepailitan adalah upaya untuk 

mencegah adanya collective action problem. Terutama yang dilakukan 

oleh kreditor-kreditor yang memiliki kekuatan fisik ataupun kekuasaan. 

Dan terhadap perbuatan kurator yang tetap mengikat debitor, tidak ada 

implikasi negatif. Jikalau ternyata ada sebagian kreditor yang sudah 

terlanjur dibayar utang-utangnya, debitur tidak dirugikan. Cepat atau 

lambat utang tersebut tetap akan dibayar oleh debitor. Karena dalam status 

pailit ataupun tidak, suatu utang harusleh tetap dibayar66.  

2. Sitaan umum (public attachment, gerechtelijk beslag).  

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan 

umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan 67 . Hal tersebut 

dilakukan untuk mencegah adanya collection action problem yang dapat 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dengan adanya sitaan 

umum, segala macam transaksi dan perbuatan hukum berkaitan dengan 

harta pailit dihentikan sampai harta pailit diurus oleh kurator. Sitaan 

umum terhadap harta pailit tidak memerlukan suatu perbuatan hukum 

tertentu sebagaimana dalam hukum perdata umum. Karena sitaan umum 

terhadap harta pailit terjadi demi hukum68.  

 

                                                            
66M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h 162-163.  
67 Sitaan umum tersebut mencangkup juga suami atau istri debitor yang terikat dalam 

persatuan harta/harta bersama (Pasal 23 UUK). Namun, terhadap harta benda yang bukan sebagai 
harta bersama, suami atau istri tersebut dapat memintanya kembali, atau jika sudah dijual, asalkan 
belum tercampur dengan harta pailit, uang penjualannya dapat diminta (Pasal 62 ayat (1) dan (2) 
UUK). Selain itu, terhadap tagihan-tagihan yang bersifat pribadi atau bukan untuk kepentingan 
bersama, pelunasannya diambil dari harta pribadi suami atau istri (Pasal 62ayat (3) UUK).  

68M. Hadi Shubhan, Op. Cit,, h 163-164.  
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3. Kehilangan wewenang dalam harta pailit.  

Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (daden 

van beheeren) dan melakukan perbuatan kepemilikan (daden van 

beschikking) terhadap herta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. 

69  Hilangnya hak keperdataan ini hanya terbatas pada pengurusan 

penguasaan atas harta kekayaannya, sehingga debitor pailit masih dapat 

melakukan perbuatan keperdataan lain seperti melangsungkan pernikahan 

dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, 

menerima hibah (sekalipun demi hukum hibah tersebut masuk harta pailit), 

mengurus harta kekayaan pihak lain, dan menjadi kuasa dan bertindak 

untuk dan atas nama pemberi kuasa70. Selain itu, hilangnya hak dalam 

kepailitan tidak mencangkup sesuatu diluar harta kekayaannya, seperti, 

status dan hak-hak privatnya, status dan hak-hak sosialnya, dan status dan 

hak-hak publiknya 71 . Hal tersebut barkaitan dengan makna kepailitan 

sebagai alat distribusi kekayaan debitor untuk pembayaran utang-utangnya 

kepada para kreditornya, sehingga kepailitan hanya terbatas mengenai 

harta kekayaan debitor72.  

                                                            
69 Dalam Pasal 24 UUK, hilangnya hak tersebut dimulai sejak tanggal putusan pailit. Tanggal 

putusan yang dimaksud adalah pada pukul 00:00 tanggal putusan diucapkan. Bahkan lebih jauh 
lagi, kreditor dapat mengajukan gugatan action pauliana sebagaimana dalam Pasal 41 sampai 
dengan Pasal 50 UUK, dan gugatan tersebut berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UUK mencangkup 
perbuatan debitor satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.  

70 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. , h 190.  
71M. Hadi Shubhan, Op. Cit, 79-80.  
72Ibid, 165.  
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Akibat kepailitan hanya menyangkut harta pailit, walaupun begitu 

akibat kepailitan dapat pula menyangkut pada persoalan pribadi debitor 

pailit antara lain cekal (Pasal 97 UUK) dan pembukaan surat-surat kepada 

debitor oleh kurator (Pasal 105 UUK). Contohnya dalam kepailitan 

perseroan terbatas, organ-organ perseroan tidak lagi dapat melakukan 

pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan perseroan sekalipun 

mereka menjabat sebagai direksi atau pengurus perseroan. Segala sesuatu 

diputus dan dilaksanakan oleh kurator73 . Direksi atau organ perseroan 

masih dapat melaksanakan fungsinya selama tidak menyebabkan 

berkurangnya harta pailit. Segala pengeluaran terhadap harta pailit 

merupakan wewenang kurator 74 . Hal tersebut menunjukkan adanya 

pembagian wilayah kewenangan antara organ perseroan dan kurator dalam 

kepailitan perseroan terbatas, dimana organ perseroan berwenang 

mengurus pemasukan terhadap harta pailit, sedangkan kurator berwenang 

mengurus pengeluaran terhadap harta pailit.  

Selain itu, terhadap warisan yang didapat debitor pailit selama 

kepailitan, kurator harus menolaknya, kecuali jika warisan tersebut 

memberikan keuntungan bagi harta pailit. Penolakan tersebut memerlukan 

izin hakim pengawas.  

4. Perikatan setelah pailit.  

Segala perikatan yang muncul setelah pernyataaan pailit tidak 

dibayarkan dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut menguntungkan 

                                                            
73 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. . h 191.  
74Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUK.  
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harta pailit,sehingga perikatan yang mendatangkan utang yang dibuat 

setelah pernyataan pailit, tidak mengikat harta pailit. Kepailitan berfungsi 

untuk mendistribusikan kekayaan debitur kepada parakreditornya. Jika 

dihubungkan dengan syarat pengajuan permohonan pailit, maka kreditor 

yang dimaksudkan untuk mendapat pendistribusian harta pailit tersebut 

adalah pada kreditor yang sudah ada saat pengajuan permohonan pailit. 

Hal ini membuktikan bahwa harta pailit hanya diperuntukkan bagi kreditor 

yang sudah ada, bukan yang akan ada. 75  Menurut Marjan E. Pane, 

sebagaimana dikutip kembali oleh Hadi Shubhan, dalam melakukan 

inventarisasi dan verivikasi utang piutang, kurator harus 

mengelompokkannya sebagai berikut76 : 

a. Utang pailit, yaitu utang yang telah ada saat diputusnya kepailitan 

termasuk utang yang dijamin dengan agunan atau jaminan khusus; 

b. Utang yang tidak dapat diverivikasi, yaitu utang yang timbul setelah 

putusan kepailitan sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai utang 

pailit, tetap memiliki hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari 

utang pailit; 

c. Utang harta/boedel pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan 

pailit. Utang ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dan 

pemberesan harta pailit. Pelunasannya dilakukan tanpa verivikasi dan 

didahulukan atas utang pailit.  

                                                            
75M. Hadi Shubhan, Op. Cit, 165-166.  
76Ibid, 166.  
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Dalam hal setelah putusan diucapkan terdapat perjanjian timbal 

balik yang belum terpenuhi atau baru terpenuhi sebagian, pihak yang 

mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepastian 

kelanjutan pelaksanaan perjanjian kepada kurator dalam jangka waktu 

yang disepakati kurator dan pihak tersebut. Jika jangka waktu tersebut 

tidak tercapai, maka hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. 

Apabila jangka waktu tersebut tidak juga dapat disepakati, maka perjanjian 

berakhir dan pihak yangmelakukan perjanjian dengan debitor tersebut 

dapat meminta ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren, 

kecuali jika kurator menyatakan kesanggupannya, maka kurator wajib 

memberikan jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian 

tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku apabila debitor diwajibkan 

melakukan sendiri prestasinya.  

Dalam hal diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa 

diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, dan pihak yang harus 

menyerahkan barang dagangan sebelum penyerahan dilaksanakan 

dinyatakan pailit, maka perjanjian menjadi hapus karena putusan pailit, 

dan pihak yang dirugikan karena putusan pailit dapat mengajukan diri 

sebagai kreditor pailit untuk memperoleh ganti rugi. Apabila harta pailit 

yang dirugikan, pihak lawanlah yang harus mengganti kerugian.  

Dalam hal debitor pailit menyewa suatu benda, kurator ataupun 

pihak yang mnyewakan benda dapat menghentikan perjanjian. 

Pemberitahuan pembatalan dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian. 
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Pembatalan tersebut hanya berlaku jika uang sewa belum dibayar atau 

dengan kata lain perjanjian hanya perjanjian sewa yang belum dibayar saja 

yang dapat dibatalkan. 77Apabila sejak putusan pailit diucapkan ada utang 

sewa yang harus dibayar, utang tersebut dibayarkan dari harta pailit.  

Dalam hal debitor pailit sebagai yang menyewakan benda, maka 

perjanjian tersebut tidak dapat langsung dibatalkan. Pengurusan harta pailit 

oleh kurator ataupun putusan pailit tidak membatalkan perjanjian sewa-

menyewa, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya. Bahkan dalam hal 

benda yang disewa tersebut dijual, hak penyewa masih dilindungi sampai 

dengan berakhirnya masa sewa. 78Dengan beralihnya pengurusan terhadap 

kurator, kurator memiliki hak menguasai dan mengurus benda tersebut 

layaknya pemilik. Segala kerugian yang ditimbulkan kurator terhadap 

penyewa, akan dibayarkan dari harta pailit79.  

Dalam hal perjumpaan utang (kompensasi) 80 , hanya dapat 

dilakukan terhadap utang atau piutang yang terbit sebelum pernyataan 

pailit diucapkan, atau akibat perbuatan debitor pailit yang dilakukan 

sebelum putusan pailit diucapkan. Pejumpaan utang hanya dapat dilakukan 

                                                            
77Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. h 198.  
781576 BW.  
79Tidak menutup kemungkinan bahwa untuk kepentingan para kreditor, benda yang disewakan 

tersebut harus dijual oleh kurator. Penjualan objek sewa memang tidak membatalkan perjanjian 
sewa-menyewa. Namun dalam praktek tidak sedikit dijumpai pengakhiran-pengakhiran sepihak 
oleh pemilik objek sewa untuk kepentingan penjualan objek sewa. Atas kerugian yang disebabkan 
oleh pengakhiran ataupun pelanggaran perjanjian, penyewa dapat menggugat ganti kerugian 
terhadap pemilik objek sewa.  

80Pasal 1425 BW, “Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu 
perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam 
hal-hal berikut. ”. Pasal 1426 BW, “Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, 
dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik 
untuk jumlah yang sama”.  
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apabila dalam hal pengambilalihan utang dalam rangka pejumpaan utang 

dilakukan dengan itikad baik. Segala utang-piutang yang diambil alih 

setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat diperjumpakan.  

Dalam hal debitor melakukan perjanjian dengan maksud memindah 

tangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, 

hipotek, atau perjanjian fidusia yang diperjanjikan lebih dulu, tidak dapat 

dilaksanakan setelah putusan pailit diucapkan. Dengan kata lain, balik 

nama atau pencatatan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan, karena 

tidak sah menurut hukum81.  

Dalam suatu pesekutuan perdata yang dilikuidasi akibat atau 

selama kepailitan salah seorang sekutunya, sekutu yang lain dapat 

memotong bagiannya keuntungannya dan memberikannya kepada sekutu 

yang dinyatakan pailit.  

5. Pembayaran piutang debitor pailit.  

Ketidak-cakapan debitor untuk menguasai dan mengurus harta 

kekayaannya menyebabkan debitor di’ampu’ oleh kurator. Pada saat itu 

seketika kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta debitor beralih 

ke kurator. Hal ini tidak hanya sebatas pada harta pailit yang sudah ada, 

namun juga yang akan ada dikemudian hari. Segala tuntutan mengenai hak 

atau kewajiban yang menyangkut harta pailit, harus diajukan oleh atau 

terhadap kurator,sehingga segala piutang yang dimiliki debitor harus 

                                                            
81 Munir Fuady, Op. Cit,h 71.  
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dibayarkan lewat kurator82. Penghukuman yang muncul akibat tuntutan 

yang diajukan atau diteruskan hanya kepada debitor pailit, tidak mengikat 

harta pailit.  

6. Transfer dana dan transfer efek 

Dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan telah terjadi transfer 

dana melalui bank atau lembaga selain bank, transfer tersebut wajib 

diselesaikan. Dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan telah terjadi 

transaksi efek di bursa efek, transaksi tersebut wajibdiselesaikan. 

Pengecualian terhadap transfer dana bank dilakukan untuk menjamin 

kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank 83 . Pengecualian 

dalam transaksi efek dilakukan untuk menjamin kelancaran dan kepastian 

hukum atas transaksi efek di bursa efek84. Selain itu, diluar transaksi di 

bursa efek, dalam hal telah terjadi pembayaran atas surat berharga, orang 

yang mendapat untung atas penerbitan surat berharga tersebut, wajib 

mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh 

debitor apabila85 : 

a. dapat dibuktian bahwa pada waktu penerbitan surat berharga tersebut, 

yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit 

debitor sudah didaftarkan; atau 

                                                            
82M. Hadi Shubhan, Op. Cit, 166-167.  
83Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UUK.  
84Penjelasan Pasal 24 ayat (4) UUK.  
85Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUK.  
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b. penerbitan surat berharga tersebut merupakan akibat dari 

persekongkolan antara debitor dan pemegang pertama atas surat 

berharga.  

Pengaturan pengecualian ini tidak dimaksudkan untuk 

mengecualikan ketentuan actio pauliana sebagaimana dalam Pasal 41 

sampai dengan Pasal 50 UUK. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga 

stabilitas transaksi yang dalam bidang perbankan dan pasar modal, 

sehingga apabila pelaksanaan transfer ataupun transaksi tersebut 

merugikan kreditor, actio pauliana dapat dilakukan86.  

7. Penetapan Putusan hakim sebelumnya 

Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian 

dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus 

dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada putusan yang dapat 

dilaksanakan termasuk juga dengan penyanderaan (gijzeling) debitor. 

Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus87 . Debitor yang 

sedang dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan seketika setelah 

putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari atau menghentikan perebutan harta debitor pailit baik secara 

unlawful execution ataupun dengan cara yang legal, karena akan 

menimbulkan kerugian kepada bukan hanya debitor, namun juga kreditor. 

Dalam ‘kompetisi’ perebutan harta debitor ini, hanya mereka yang 

                                                            
86 Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit. , h 202-203.  
87 Penyitaan yang dimaksud adalah penyitaan karena putusan pengadilan. Sedangkan hak 

retensi (menahan barang) masih dapat dilakukan sampai lunasnya pembayaran utang. (Pasal 61 
UUK). Namun terhadap hak retensi ini, kurator dapat memilih untuk melunasinya dan 
memasukkannya kedalam harta pailit, jika menguntungkan harta pailit. (Pasal 185 ayat (4) UUK) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



43 
 

memiliki kekuatan (power) saja yang akan diuntungkan88. Selain dari pada 

pembatalan pada penyitaan dan gijzeling, kewajiban debitor untuk 

membayar uang paksa juga ikut dibatalkan.  

Selain itu, dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan, penjualan 

benda milik debitor baik bergerak mapun tidak bergerak dalam rangka 

eksekusi sudah sedemikian jauhnya hinggga hari penjualan benda itu 

sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat 

meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Hasil penjualan 

benda milik debitor tersebut masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan 

kepada pemohon eksekusi89.  

Selain dari pada penetapan putusan hakim, segala tuntutan hukum 

dipengadilan berkaitan dengan pemenuhan utang dari debitor pailit, gugur 

demi hukum dengan diucapkannya putusan pailit. Unsur “gugur demi 

hukum” menegaskan bahwa putusan pailit mempunyai kekuatan untuk 

menghentikan proses perkara lain yang sedang berjalan di pengadilan90.  

Dalam hal debitor sebagai penggugant di pengadilan, tergugat 

dapat meminta penangguhan perkara untuk memberikan kesempatan 

tergugat memanggil kurator, untuk mengambil alih perkara dalam jangka 

waktu yang ditentukan oleh hakim91. Jika kurator tidak mengindahkan 

                                                            
88M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h 168-169.  
89Penjelasan Pasal 33 UUK.  
90Agus Widyantoro, “Karakteristika dan Beberapa Catatan atas Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Yuridika, 
Majalah Ilmu Hukum, Vol 21 No 2. 2006, h 121-135.  

91Pasal 28 ayat (1) UUK. Dalam Pasal 28 ayat (4) UUK, tanpa mendapat panggilan, setiap 
waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan memohon agar debitor dikeluarkan dari 
nperkara.  
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panggilan atau menolak mengambil alih, tergugat dapat memohonkan 

supaya perkaranya digugurkan. Apabila permohonan tersebut tidak 

dilakukan, maka perkara dilanjutkan antara debitor pailit dan tergugat, 

diluar tanggungan harta pailit.  

8. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit.  

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK), dan sebaliknya kurator dapat 

memberhentikannya92. Terhadap gaji atau hak yang belum terbayarkan 

kepada para pekerja, maka gaji atau hak tersebut masuk menjadi utang 

pailit dan para pekerja menjadi kreditor preferen93.  

9. Kreditor separatis dan penangguahan hak (stay) 

Para kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi 

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak eksekusi kreditor tersebut 

dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 

paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam 

melaksanakan hak eksekusinya tersebut, kreditor hanya mempunyai waktu 

dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi94. Jika dalam jangka waktu 

tersebut hak eksekusi belum terlaksana, maka hak eksekusi tersebut 

                                                            
92Pasal 39 ayat (1) UUK. Unsur ‘dapat’ menunjukkan bahwa PHK bukan merupakan hal yang 

harus dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang harus dan pasti terjadi dalam kepailitan.  
93M. Hadi Shubhan, Op. Cit, 172.  
94Pasal 59 ayat (1) UUK. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UUK, “jika dalam rapat pencocokan 

piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak 
diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.  
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beralih kepada kurator tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak 

tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Penangguhan ini 

dimaksudkan untuk95: 

a. Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau 

b. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau 

c. Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.  

Selain itu, berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 93/PMK. 06/2010 tentang Petunjuk 

PelaksanaanLelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK. 06/2013 (selanjutnya 

disebut Pedoman Pelaksanaan Lelang),untuk mencegah terjadinya 

penjualan dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan kerugian pada 

para pihak, penjual menetapkan nilai limit96yang harus didasarkan pada 

penilaian penilai independen dalam hal nilai hak tanggungan mencapai Rp. 

300. 000. 000,00 atau kreditor yang melakukan eksekusi terhadap hak 

tanggungan ikut menjadi peserta lelang97.  

                                                            
95Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK.  
96  Nilai limit berdasarkan Pasal 1 angka 26 Pedoman Pelaksanaan Lelang adalah harga 

minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang.  
97BerdasarkanPasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ada tiga macam cara eksekusi hak 
tanggungan, yaitu separate eksekusi, title eksekusi, dan penjualan dibawah tangan. Diantara 
ketiganya, hanya penjualan dibawah tangan yang tidak menggunakan lelang langsung, itupun 
harus dilakukan apabila dalam waktu sebulan, kedua cara eksekusi lainnya tidak berhasil 
dilakukan, dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Penjualan dibawah tangan hanya bisa 
dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima hak tanggungan dan hanya 
apabila dengan demikian itu didapat harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pengaturan 
mengenai eksekusi hak tanggungan ini diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan lelang 
karena banyaknnya penjualan dibawah harga pasar yang dilakukan terhadap objek jaminan ini. 
Kepentingan kreditor untuk menjual objek jaminan adalah sebatas pada besaran utang yang belum 
dibayar debitor. Sehingga asalkan harga jual sudah dapat menutupi utang debitor, kreditor tidak 
lagi memperdulikan harga jual objek yang sebenarnya, walaupun h tersebut menimbulkan 
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Dalam masa penangguhan (stay), kurator dapat menggunakan harta 

pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual 

harta pailit yang berupa benda bergerak98  yang ada dalam penguasaan 

kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah 

diberikan perlindungan yang wajar bagi kreditor separatis dan pihak 

ketiga. “Perlindungan yang wajar” tersebut antara lain dapat berupa99 : 

a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; 

b. hasil penjualan bersih; 

c. hak kebendaan pengganti; atau 

d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang 

dijamin) lainnya.  

10. Organ-organ perseroan terbatas 

Debitor pailit, direktur, dan komisaris dari suatu perseroan terbatas 

yang dinyatakan pailit tidak lagi diperbolehkan untuk menjadi direksi atau 

komisaris perusahaan lain100, tidak boleh menjadi pengurus perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)101, tidak dapat menjadi pemegang 

                                                                                                                                                                   
kerugian bagi debitor. Pengaturan tentang penentuan harga limit oleh penilai independen 
seharusnya tidak terbatas pada objek hak tanggungan saja, namun juga terhadap objek jaminan 
lainnya untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Sehingga 
penetapan nilai limit oleh pihak independen menjadi penting mengingat dalam lelang eksekusi, ada 
kepentingan pihak lain yang harus dilindungi, bukan hanya kepentingan penjual. Segala macam 
lelang eksekusi yang kepentingannya tidak hanya dimiliki oleh penjual wajib menggunakan jasa 
penilai atau pentaksir dalam menentukan nilai limit.  

98 Terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau benda bergerak (current assets), 
meskipun benda tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan.  

99Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK.  
100Pasal 79 ayat (3) UUPT dan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas.  
101Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara.  
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saham pengandali dan pengurus bank umum 102 , tidak dapat menjadi 

pengurus bank umum syariah103, tidak dapat menjadi calon presiden dan 

calon wakil presiden104, dan tidak dapat menjadi calon kepala daerah dan 

calon wakil kepala daerah105. Hadi Shubhan mengkritik hal ini sebagai 

suatu penyimpangan atas prinsip dept collection106walaupun hal tersebut 

berkaitan dengan integritas dan kapabilitas seseorang.  

Pada dasarnya kepailitan muncul bukan hanya dapat terjadi karena 

kesalahan debitor, namun juga dapat terjadi karena persaingan dalam 

dunia bisnis. Kepailitan sendiri merupakan salah satu daur hidup 

perusahaan dimana pada akhirnya perusahaan tersebut tidak lagi dapat 

bertahan dalam dunia persaingan yang semakin ketat. Menurut Volkmar 

Gessner sebagaimana dikutip kembali oleh Hadi Shubhan, fungsi 

penghukuman dalam kepailitan lambat laun akan kehilangan maknanya 

karena digantikan oleh fungsi sistem kompetisi sebagaimana dianut dalam 

teori ekonomi liberal. 107 

 

 

                                                            
102Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 4 jo. Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.  

103Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.  

104Pasal 5 huruf h Undang-Uandang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden.  

105 Pasal 58 huruf k Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 
2004tentangPemerintahan Daerah.  

106M. Hadi Shubhan, Op. Cit. h 84.  
107Volkmar Gessner et. al, “Three Function of Bankruptcy, The West Germany Case, In Law 

and Society” dikutip dariM. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di 
Pengadilan. Kencana. Surabaya, 2008, h 63-64.  
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11. Actio pauliana dalam kepailitan 

Actio paulianaatau claw back provisionmerupakan gugatan 

pembatalan perbuatan hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan 

oleh debitor. Ada tiga jenis perbuatan actio pauliana, yaitu: 

1. Actio pauliana(umum) sebagaimana dalam Pasal 1341 BW.  

2. Actio pauliana(waris) sebagaimana dalam Pasal 1061 BW.  

3. Actio pauliana kepailitan sebagaimana dalam Pasal 41 sampai 50 

UUK.  

Perbedaan antara actio pauliana dalam kepailitan dengan actio 

pauliana lainnya adalah bahwa gugatan tersebut diajukan oleh kurator, 

bukan kreditor, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan niaga108 , dan 

semua orang dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Hadi 

Shubhan memberikan macam kriteria gugatan actio pauliana dalam 

kepailitan sebagai berikut:109 

1. Perbuatan yang digugat actio pauliana tersebut merupakan 
perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam kurun 
waktu satu tahun sebelum putusan pailit; 

2. Perbuatan yang digugat actio pauliana tersebut merupakan 
perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan 
debitor; 

3. Perbuatan yang digugat actio pauliana tersebut merupakan 
perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian 
dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan 
siapa perjanjian tersebut dibuat.  

                                                            
108Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal 

lain yang berkaitan dan atau diatur dalam UUK, diputuskan oleh pengadilan niaga. Dalam 
penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK, hal-hal lain yang dimaksud meliputi salah satunya adalah actio 
pauliana dan hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara dalam perkara permohonan 
pailit.  

109M. Hadi Shubhan, Op. Cit. , h 176.  
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4. Perbuatan yang digugat actio pauliana tersebut merupakan 
perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran 
atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo 
dan atau belum atau tidak dapat ditagih; atau 

5. Perbuatan yang digugat actio pauliana tersebut merupakan 
perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak 
terafiliasi. Pihak terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 
UUK.  
 
Perbuatan actio pauliana sebagaimana disebutkan diatas 

merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum. Munir Fuady 

menyatakan bahwa dalam gugatan actio pauliana harus dipenuhi dua 

unsur yaitu berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum, sehingga 

melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan akibat hukum atau tidak 

melakukan sesuatu namun berakibat hukum, tidak dapat dapat dikenai 

actio pauliana. Terhadap pernyataan tersebut, Munir Fuady memberikan 

beberapa contoh sebagai berikut110 : 

1. Debitor memusnahkan asetnya 

2. Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah.  

3. Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak 

yang sudah terlebih dahulu diperjanjikan.  

Gugatan actio paulianayang dikabulkanakan menimbulkan 

kewajiban terhadap siapa gugatan actio pauliana tersebut ditujukan, 

yaitu111 : 

1. Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitor 

sebagaimana sebelum debitor pailit, dikembalikan ke dalam harta; 

                                                            
110 Munir Fuady, Op. Cit. , h 89.  
111M. Hadi Shubhan,Op. Cit. , h 178-179. Pasal 49 UUK.  
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2. Bila harga atau nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib 

mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau 

3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang 

tersebut.  

12. Paksa badan (gijzeling).  

Berdasarkan tujuannya ada beberapa gijzeling dalam hukum 

Indonesia, yaitu: 

1. Gijzeling berdasarkan Pasal 209 sampai Pasal 224 HIR (Herziene 

Inlandsch Reglement) atau Pasal 242 sampai 258 Rbg 

(Rechtsreglement voor de Buitengewesten).  

2. Gijzeling berdasarkan Perma no. 1 tahun 2000112.  

3. Gijzeling berdasarkan Pasal 93 UUK.  

4. Gijzeling berdasarkan Peraturan bersama Menteri Keuangan 

bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

53/PMK. 06/2009, Nomor KEP-030/A/JA/03/2009, Nomor 4 

Tahun 2009, dan Nomor M. HH-01. KU. 03. 01 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Penagihan Piutang 

Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.  

Pengaturan gijzeling ini pernah dihapus dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan 

                                                            
112 Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000, gijzeling dimaknai sebagai Imprisonment for Civil 

Debts secara umum, bukan hanya diterjemahkan sebagai ziling(penyandraan), sehingga gijzeling 
dimaknai sebagai paksa badan yang berlaku hanya terhadap debitor yang mampu namun tidak mau 
membayar utangnya.  
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Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 

Desember 1975 karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Namun kembali berlaku sejak munculnya Perma 1 Tahun 2000. 

Pengaturan gijzeling dalam Perma 1 Tahun 2000 sendiri merupakan 

pengaturan yang kurang tepat. Karena gijzeling merupakan salah satu 

bentuk perampasan hak yang harus diatur dalam UU113. Berdasarkan Pasal 

19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, bahwa tidak seorangpun atas Putusan Pengadilan boleh dipidana 

penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk 

memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Gijzeling 

bukan ditujukan pada debitor karena tidak membayar utangnya, namun 

timbul atas dasar itikat tidak baik yang dilakukan debitor terhadap 

kewajibannya.  

Tujuan gijzeling dalam HIR, Perma, ataupun Peraturan bersama 

Menteri menitik beratkan pada disegerakannya pembayaran utang dari 

debitor. Karena dalam hal ini debitor sebenarnya mampu membayar, 

hanya saja tidak mau melakukan pembayaran tersebut. Upaya gijzeling 

merupakan akibat itikat buruk debitor tersebut dan merupakan alat paksa 

agar debitor segera membayar. Tujuan yang demikian berbeda dengan 

tujuan gijzeling dalam kepailitan karena segala tagihan dan pembayaran 

atas utang ditangani oleh kurator, bukan debitor. Dalam hal ini debitor 

                                                            
113 Dalam Pasal 73 UU HAM menyatakan bahwa, pembatasan hak dan kebebasan dalam UU 

HAM hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.  
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hanya dituntut untuk kooperatif dan membantu tugas dari kurator. 

Sehingga jika debitor tidak kooperatif atau menghalang-halangi kurator 

dalam melaksanakan tugasnya, paksa badan dapat dilakukan pada debitor.  

Pengadilan dapat melepaskan debitor dari tahanan (gijzeling) atas 

usul hakim pengawas atau debitor sendiri dengan atau tanpa uang jaminan 

dari pihak ketiga. Apabila debitor dalam panggilan pertama tidak datang 

menghadap, maka uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.  

Selain dapat diberlakukannya gijzeling pada debitor. debitor demi 

hukum mendapat cekal114, yaitu dilarang untuk meninggalkan domosilinya 

selama kepailitan tanpa persetujuan hakim pengawas. Ketentuan tentang 

cekal ini juga berlaku pada pengurus badan hukum. Pada komisaris hanya 

dibebankan untuk menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia 

kreditor.  

13. Ketentuan pidana 

Kepailitan tidak dapat diidentikkan dengan suatu ketentuan pidana. 

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kepailitan dapat terjadi 

karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh debitor, direksi, komisaris, 

ataupun pemegang saham dalam halkepailitan pada perseroan terbatas. 

Perbuatan pidana terkait kepailitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) di jabarkan sebagai berikut115 : 

                                                            
114 Munir Fuady, Op. Cit. , h 77.  
115 M. Hadi Shubhan, Op. Cit. , h 183-185, dan Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. , h 456-469.   
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1. Tidak mau hadir, enggan memberikan keterangan, atau memberikan 

keterangan yang menyesatkan dalam proses pemberesan pailit (Pasal 

226 KUHP); 

2. Pemalsuan surat (Pasal 263 dan 254 KUHP); 

3. Membeli barang-barang secara berutang supaya tidak membayar 

sepenuhnya (Pasal 379a KUHP); 

4. Penipuan (Pasal 378 KUHP); 

5. Perbutan debitor pailit yang merugikan kreditor (Pasal 396 KUHP): 

1) Jika pengeluarannya melewati batas;  

2) Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan 

kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang 

memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tidak 

mencegah kepailitan; 

3) Jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-

buku dan surat-surat untuk catatan menurut Pasal 6 Kitab Undang 

Undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus 

disimpannya menurut Pasal itu.  

6. Pemindahtanganan harta oleh debitor yang menyebabkan kerugian 

kreditor dan keadaan pailit (397 KUHP): 

1) Membuat pengeluaran yang tak ada, tidak membukukan suatu 

pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;  

2) Telah melepaskan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-

cuma atau jelas di bawah harganya;  
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3) Perbuatan apapun yang menguntungkan salah satu kreditor;  

4) Penyimpangan atas Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang.  

7. Perbuatan direksi atau komisaris perseroan yang menyebabkan 

kerugian perseroan baik sebelum atau setelah pailit (Pasal 398 dan 399 

KUHP); 

8. Penipuan oleh debitor pailit kepada kreditornya (Pasal 400); 

9. Kesepakatan curang antara debitor pailit dengan kreditor dalam rangka 

penawaran perdamaian (Pasal 401 KUHP); 

10. Tindakan debitor pailit mengurangi hak-hak kreditor (Pasal 402 

KUHP); 

11. Perbuatan direksi atau komisaris perseroan terbatas yang tidak sesuai 

anggaran dasar (Pasal 403 KUHP).  

 

2. Harta Pailit/Boedel Pailit.  

2.1. Harta pailit dan pengecualiannya 

Harta pailit / boedel pailit adalah segala harta benda yang dimiliki oleh 

debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 21 UUK, 

harta pailit meliputi segala harta benda debitor pailit baik yang sudah ada maupun 

yang akan ada dalam kepailitan. Bahkan termasuk didalamnya benda yang 

menjadi jaminan bagi kreditor dan yang dalam penguasaan pihak ketiga116.  

                                                            
116 Beberapa pendapat sarjana menyatakan bahwa harta pailit tersebut tidak mencangkup 

jaminan yang dijaminkan kepada kreditor. Pendapat sarjana yang lain menyatakan keseluruhan 
harta debitor mencangkup yang dijaminkan kepada kreditor dan penguasaan pihak ketiga. 
Terhadap 2 pendapat ini sekiranya dapat dilakukan suatu pembatasan. Penguasaan dan pengurusan 
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Pasal 22 UUK menentukan ada beberapa pengecualian dalam buedel 

pailit, yaitu117 : 

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

sehubungan dengan pekerjaannnya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 

digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang 

digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 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 tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau 

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban 

member nafkah menurut undang-undang.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
kurator atas benda yang menjadi jaminan kreditor dan penguasaan pihak ketiga harus tetap 
melindungi hak yang dimiliki oleh kreditor ataupun pihak ketiga tersebut. Sehingga, penguasaan 
kurator atas harta pailit menjadi penuh seketika setelah kreditor separatis ataupun pihak ketiga 
tersebut selesai melaksanakan haknya. Hal inilah yang mengimplikasikan adanya stay dalam 
kepailitan. Stay merupakan titik tengah antara kepentingan kurator dan kreditor separatis dimana 
sisa dari eksekusi jaminan merupakan hak sekalian kreditor lain yang nantinya akan 
didistribusikan oleh kurator.  

Adanya pertentangan dalam penerapan stay juga merupakan akibat dari tidak diaturnya secara 
jelas tetang kedudukan jaminan kebendaan dalam harta pailit. Dengan tidak diaturnya posisi 
jaminan kebendaan ini memunculkan kekosongan hukum sehingga diterapkanlah asas hukum 
jaminan dalam kepailitan. Penerapan hukum jaminan ini tidaklah tepat karena sifat dari UUK yang 
ada sekarang cenderung liberal dan tidak taat asas. Dalam kritiknya terhadap UUK, Sutan Remy 
Sjahdeini (2010, 306) menyatakan bahwa harta pailit yang diatur dalam UUK mencangkup juga 
jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis. Pengaturan yang demikian adalah tidak 
konsisten dan tidak taat asas sehingga kepailitan dalam UUK tidak dapat dimaknai sebagai upaya 
terakhir untuk memperoleh pelunasan utang.  

117Pengecualian ini hanya berlaku pada Debitor pailit perorangan.  
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2.2. Penguasaan dan pengurusan harta pailit 

2.2.1. Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.  

Sejak putusan pailit debitor, penguasaan dan pengurusan atas harta 

yang dimiliki debitor sudah tidak dapat lagi dilakukan debitor. Sejak saat 

itu pula penguasaan dan pengurusan atas harta debitor pailit beralih kepada 

kurator. Penguasaan dan pengurusan ini diberikan pada kurator untuk 

menghindari adanya collective action problem. Hal ini merupakan solusi 

teraman untuk menghindari peyalahgunaan posisi kreditor ataupun debitor 

yang dapat menimbulkan kerugian atas pihak lainnya. Dalam hal ini 

kurator merupakan wadah dan perantara, serta merupakan distributor 

berbagai macam kepentingan yang dimiliki oleh para pihak terhadap harta 

pailit.  

Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan atau 

pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dibedakan 

menjadi tiga118 : 

1. Sebagai kurator sementara 

Kurator sementara ditunjuk untuk mencegah kemungkinan 

debitor melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan 

hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan 

sebelum debitor dinyatakan pailit. Dalam hal ini kurator bertugas 

mengawasi pengelolaan usaha debitor danmengawasi pembayaran 

kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor 

                                                            
118 Adrian Sutedi,Op. Cit. , h 64-65 
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yang dalam rangka kepailitan memerlikan kurator (Pasal 10 ayat 

(1) huruf b UUK).  

2. Sebagai pengurus 

Ditunjuk dalam hal adanya PKPU. Tugasnya sebatas 

menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, misalnya 

pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah 

pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan 

oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal 

yang mungkin dapat merugikan hartanya. Dalam PKPU, debitor 

masih memiliki kewenangan mengurus hartanya sehingga 

pengurus hanya berwenang mengawasi.  

3. Sebagai kurator.  

Kurator ditunjuk saat debitor dinyatakan pailit. Sebagai 

akibat dari keadaan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk 

mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan 

pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil garis besar penggolongan 

tugas kurator sebagai berikut119 : 

1. Tugas kurator dalam administrasi 

Kurator bertugas mengadministrasikan proses-proses yang 

terjadi dalam kepailitan, misalnya untuk melakukan pengumuman 

(Pasal 15 ayat (4)UUK); mengundang rapat-rapat kreditor; 

                                                            
119Ibid, h 65-66.  
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mengamankan harta kekayaan debitor pailit; melakukan 

pencatatan/inventarisasi harta pailit(Pasal 100-103 UUK); serta 

membuat laporan rutin kepada hakim pengawas setiap 3 bulan (Pasal 

74 UUK).  

Dalam menjalankan kapasitas administrasinya kurator memiliki 

kewenangan, antara lain; 

a. kewenangan untuk melakuka upaya paksa, seperti paksa badan 

(Pasal 93 ayat 1 UUK); 

b. melakukan penyegelan (bila perlu)(Pasal 99 UUK).  

2. Tugas mengurus atau mengelola harta pailit 

Selama proses kepailitan belum mencapai tahap insolvensi 

(pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha 

debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin 

rapat kreditor (Pasal 104 ayat (1) UUK). Pengelolaan hanya dapat 

dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang 

masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan ini 

termasuk diantaranya: 

a. kewenangan membuka seluruh korespondensi yang ditujukan 

kepada debitor pailit (Pasal 105 UUK) 

b. kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin 

dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha 

(Pasal 69 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UUK) 
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c. kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutus hubungan 

kerja, dan perjanjian lainnya.  

3. Tugas untuk melakukan pemberesan.  

Merupakan tugas utama kurator dimana kurator melakukan 

pembayaran kepada kreditor dari hasil penjualan harta pailit.  

Lebih lanjut, kurator dalam menjalankan tugasnya tidak diwajibkan 

untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikannya kepada debitor120. 

Hal ini menimbulkan kesan bahwa kreditor seakan-akan memiliki 

kewenangan yang begitu luas terhadap harta pailit. Untuk itu kurator 

dituntut untuk tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) 

dengan debitor ataupun kreditor, dan secara independen melakukan 

pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah pengawasan hakim 

pengawas.  

Yang dimaksud independen dan tidak memiliki benturan 

kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak 

tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki 

kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor 

atau kreditor 121 . Independensi ini penting untuk menjamin 

ketidakberpihakan kurator, walaupun usul pengangkatan kurator dapat 

diajukan oleh debitor ataupun kreditor. Selain itu, walaupun kurator 

                                                            
120Pasal 69 ayat (2) huruf b UUK. Hal ini dikaitkan dengan kurator sebagai pihak yang 

independen dan tidak memiliki kepentingan dalam pailit. Tugas pengurusan dan atau pemberesan 
harta pailit oleh kurator bukan diperoleh dari suatu wujud kuasa dari debitor, namun merupakan 
perintah undang-undang untuk meng’ampu’ debitor, yang tidak lagi dianggap mampu untuk 
mengurus hartanya sendiri.  

121Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUK.  
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dibayar dari harta pailit, hal tersebut tidak dapat didalilkan sebagai 

benturan kepentingan,karena biaya kepailitan ataupun fee kurator 

merupakan biaya yang pasti ada dalam kepailitan 122 , bukan karena 

keberadaan debitor ataupun kreditor123.  

Selain itu, yang dapat menjadi kurator adalah balai harta 

peninggalan; atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang 

memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan 

atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia124. Untuk dapat memiliki keahlian khusus ini, orang 

perseorangan tersebut harus telah mengikuti pelatihan Kurator dan 

Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan 

oleh Komite Bersama125 . Profesi kurator terbatas hanya diperuntukkan 

bagi advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi 

jurusan akuntansi126.  

Pengaturan yang begitu ketat terhadap profesi kurator ini 

dimaksudkan untuk menjaga kualitas seorang kurator bukan hanya dalam 

hal profesinya, namun juga dalam hal individunya. Dalam pasal 72 UUK, 

kurator harus bertanggung jawab terhadap terhadap kesalahan atau 

                                                            
122 Ketentuan tetang besaran dan cara perhitungan fee kurator diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman 
Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.  

123Jasa kurator tidak dibayar oleh debitor ataupun kreditor, namun dibebankan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beban biaya fee atas kurator tidak didasarkan pada 
besarnya utang atau banyaknya kreditor, tapi didasarkan pada besaran harta pailit.  

124Pasal 70 UUK dan Permenkumham Nomor 18 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pendaftaan Kurator dan Pengurus. (selanjutnya disingkat Permenkumham 18/2013) 

125Pasal 2 ayat (2) huruf f Permenkumham 18/2013. Komite bersama meluputi perwakilan dari 
Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Profesi.  

126Pasal 2 ayat (2) huruf e Permenkumham 18/2013.  
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kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan 

yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dituntut untuk 

dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan adil, serta dapat 

mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dihadapan hakim. Lebih 

lanjut Jerry hoff menjelaskan pemisahan tanggung jawab kurator dalam 

hal profesinya dan dalam hal individunya sebagai berikut127 : 

Liability of the receiver in his capacity as a receiver 
In this case the bankruptcy estate, and not the receiver personally, 
must pay for the demages. The claimant has claim on the bankruptcy 
estate, and his claim is an estate dept. examples, the receiver forgets to 
include one of the creditors in the distribution plan, the receiver sells 
the debtor’s asets which are not included in the bankruptcy estate, the 
receiver sells the asets of third party, the receiver tries to collect a 
claim of the bankrupt debtor, attaches the property of this debtor to 
this end, and it is subsequently proven that the debtor’s claim is false, 
the receiver continues a business without due consideration or 
research, the receiver enter into a contract while he knows or should 
know that the consideration due cannot be met, the receiver fail to 
dispute a claim or to limit liability, for example, by lodging an appeal 
against a tax assessment, the receiver does not inform a creditor of its 
statutory priority right when he should suspect that the creditor is 
ignorant of that right, the receiver brings civil proceedings adn incurs 
irrecoverable legal cost while there is no reasonable chance of 
success.  
Personal liability of the receiver 
In this case the receiver is personally liable; he has to pay for the 
demages himself. This liability may accur, for example, if the receiver 
embezzled the property of the bankruptcy estate. In Netherlands, the 
personal liability of the receiver will estabilished if the receiver 
intentionally acted recklessly or if there was a willful misconduct on 
his part.  

 

 

 

                                                            
127 Jerry Hoff, “Indonesian Bankruptcy Law”, Tatanusa, Jakarta. 1999,dikutib dariM. Hadi 

Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Kencana. Surabaya, 
2008, h 109-110.  
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2.2.2. Pemberesan atau Penjualan harta pailit.  

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit 

tanpa perlu persetujuan atau bantuan debitor apabila: 

a. usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka 

waktu sebagaimana diatur dalam UUK, atau usul tersebut telah 

diajukan tetapi ditolak.  

b. pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.  

Menurut Pasal 185 ayat (1) UUK, “Semua benda (harta pailit) 

harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan”. Pengaturan yang demikian adalah sangat 

bebeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam UU 

Nomor 4 tahun 1998 (selanjutnya disebut UUK lama). Dalam Pasal 171 

ayat (1) UUK lama menyatakan bahwa, “Semua barang harus dijual 

dihadapan umum atau atas izin hakim pengawas, penjualan dapat pula 

dilaksanakan di bawah tangan”.  

Dalam UUK lama, ketentuan mengenai penjualan dimuka umum 

terhadap harta pailit bukanlah suatu kewajiban. Kurator dapat memilih 

untuk melakukan eksekusi dengan penjualan umum ataupun dibawah 

tangan. Ketentuan yang demikian akan memudahkan terjadinya 

penyimpangan dalam penjualan harta pailit yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi debitor ataupun kreditor, sehingga pengaturan dalam UUK 

yang mewajibkan eksekusi harta pailit dengan mekanisme penjualan 
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didepan umum merupakan perkembagan yang positif dalam pengurusan 

harta pailit.  

Dalam kepailitan, eksekusi harta pailit oleh kurator merupakan 

eksekusi yang menjalankan putusan pengadilan. Sehingga kekuatan 

eksekusi dari kurator terhadap harta pailit memiliki kekuatan eksekusi 

yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Hal inilah yang 

menyebabkan eksekusi terhadap harta pailit harus dilakukan dengan 

penjualan umum untuk mewujudkan mekanisme penjualan yang 

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 128 

Selain itu, "Penjualan umum" (openbare verkopingen) adalah 

pelelangan atau penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum 

dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan 

pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang 

diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan 

itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar 

harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam 

sampul tertutup. (Vendu-regl. Ib, 94. 5. )129. Lelang menurut Pedoman 

Pelaksanaan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 

dengan Pengumuman Lelang. Barang yang dijual dalam lelang dapat 

berupa benda ataupun hak.  
                                                            

128Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa terhadap segala bentuk eksekusi harta 
benda atas putusan pengadilan selalu dilakukan dengan mekanisme penjualan umum.  

129Peraturan penjualan di muka umum di Indonesia.  
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Disebut sebagai penjualan dimuka umum karena penjualan 

ditawarkan secara luas kepada masyarakat dan proses penjualan yang 

terbuka. Penawaran atas penjualan barang lelang tersebut dilakukan 

melalui pengumuman lelang, yaitu pemberitahuan kepada masyarakat 

tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat 

lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. 

Pengumuman lelang ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan 

informasi yang ada dalam sistem lelang. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjamin keterbukaan hasil penjualan lelang,pembentukan harta yang 

wajar, dan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan lelang. 

Bahkan, untuk menjamin pembentukan harga yang wajar, pada lelang non 

eksekusi wajib dan lelang eksekusi diwajibkan untuk membentuk nilai 

limit berdasarkan penilai atau penaksir.  

Seperti halnya dalam hukum jaminan, penggunaan lelang umum 

dalam kepailitan dimaksudkan untuk dapat membentuk harga terbaik 

terhadap objek lelang. Adanya lelang umum dalam kepailitan akan 

menjamin terbentuknya harga yang wajar sehingga rencana pembayaran 

utang yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Semakin optimal hasil 

yang didapat dalam penjualan harta pailit. Semakin besar utang yang dapat 

dibayarkan.  
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Selain dari pada penjualan umum, harta pailit juga dapat dijual 

secara dibawah tangan 130 . Penjualan dibawah tangan hanya dapat 

dilakukan apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai dan diizinkan 

oleh hakim pengawas 131 . Apabila pemberesan harta pailit masih 

terkendala, kurator dapat mengajukan upaya lain asalkan diizinkan oleh 

hakim pangawas,sehingga penjualan di muka umum harus dilakukan 

sebelum dilakukannya upaya lain dalam pemberesan harta pailit.  

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 185 UUK tidak berlaku 

mutlak. Ada masa dimana ketentuan dalam pasal 185 UUK tidak berlaku. 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UUK, kreditor 

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 

agunan lain atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-

olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu 2 bulan sejak berakhirnya 

stay. Pelaksanaan hak tersebut dilakukan seolah-olah tidak terjadi 

kepailitan sehingga dalam melaksanakan hak tersebut ketentuan dalam 

UUK tidak berlaku dan ketentuan sebagaimana dalam Hukum Jaminan 

kembali berlaku.  

Ketentuan dalam Hukum Jaminan berbeda dengan ketentuan dalam 

UUK. Dalam Hukum Jaminan, lelang bukan merupakan mekanisme 

penjualan yang wajib ditempuh terlebih dahulu. Pasal 20 ayat (2) Undang-

                                                            
130Pasal 185 ayat (2) UUK. Penjualan dibawah tangan diperbolehkan dalam hal penjualan 

dimuka umum gagal dilaksanakan, namun penjualan dibawah tangan tersebut juga harus menjamin 
bahwa barga barang yang dijual melalui penjualan dibawah tangan mencapai harga yang optimal.  

131Dibandingkan dengan pengaturan dalam UUK lama, pengaturan tentang penjualan dibawah 
tangan dalam UUK lama tidak membutuhkan prosedur lelang terlebih dahulu. Sehingga, tanpa 
adanya proses yang transparan dalam penjualan harta pailit dimungkinan adanya penyimpangan 
dalam penjualan harta palit.  
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Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 29 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan 

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, memungkinkan penjualan dibawah tangan dengan adanya 

kesepakatan antara para pihak.  

 

2.2.3. Lelang sebagai mekanisme penjualan harta pailit 

Berdasarkan Pasal 185 UUK, mewajibkan penjualan harta pailit 

menggunakan mekanisme penjualan didepan umum (lelang). Penggunaan 

lelang sebagai mekanisme penjualan harta pailit dilakukan untuk 

menjamin penjulan yang optimal terhadap harta pailit. Sehingga utang 

yang dapat dilunasi oleh harta pailit juga optimal.  

Mekanisme lelang sendiri merupakan mekanisme penjualan yang 

menghimpun banyak pembeli sehingga memungkinkan adanya persaingan 

dalam penawaran harga. Hal itu tidak terlepas dari karekteristik yang 

dimiliki oleh lelang sebagai melanisme penjualan didepan umum,sehingga 

mekanisme lelang ini merupakan mekasnisme yang melengkapi kepailitan 

sebagai dept collection tool yang dapat memberikan keuntungan bagi harta 

pailit dan keadilan kepada para kreditor maupun kepada debitor sendiri.  

Penjualan harta pailit melalui mekanisme penjualan dimuka umum 

menjadi penting, mengingat harta pailit tidak hanya terdiri dari uang tunai, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



67 
 

namun juga terdiri dari aset-aset atau barang-barang termasuk hak-hak 

yang dimiliki debitor pailit, yang dapat dinilai dengan uang. Hal iniakan 

timbul perbedaan antara taksir harta pailit sebelum penjualan harta pailit 

dengan nilai riil yang didapatkan harta pailit setelah penjualan harta pailit. 

132 

Dalam praktek lelang, ada beberapa asas yang harus dipenuhi 

dalam penjulan dimuka umum, yaitu: 

1. Asas Transparansi(Transparency) atau Asas Publisitas (Publicity). 

Asas transparansi adalah bahwa lelang dilakukan secara terbuka. 

Sebelum dilakukan lelang, terlebih dahulu dilakukanlah pengumuman 

lelang di depan umum. Pengumuman ini dimaksudkan sebagai salah 

satu mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat, sehingga 

masyarakat secara umum dapat ikut berpartisipasi dalam lelang.  

2. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum adalah bahwa lelang 

memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak. Asas 

ini juga menunjukkan bahwa syarat dan prosedur lelang merupakan 

sesuatu yang diatur secara pasti (memiliki dasar hukum). 133 

3. Asas Persaingan (Competition). Asas kompetisi adalah bahwa lelang 

memungkinkan adanya suatu komperisi dalam penjualan barang yang 

                                                            
132Harta pailit yang keluar (mengurangi nilai harta pailit) dan masuk (menambah harta pailit) 

dalam rangka pengurusan harta pailit tidaklah stabil. Kepailitan sangat berpengaruh terhadap harga 
jual yang dimiliki oleh harta pailit tersebut. Atas dasar perbedaan dalam harga pasar (market price) 
dan harga likuidasi (liquidation price) inilah kurator diharuskan untuk dapat secara kreatif 
mengoptimalkan harta masuk dalam pengelolaan harta pailit.  

133 Asas ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang bukanlah mekanisme yang dapat 
dibatalkan dengan seenaknya. Lelang merupakan mekanisme yang diatur secara ketat. Kepastian 
dalam lelangakan memberikan perlindungan bagi pembeli lelang.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



68 
 

memungkinkan terbentuknya harga yang optimal. Kompetisi terjadi 

karena mekanisme penawaran harga naik-naik ataupun turun-turun 

yang transparan sehingga memungkinkan adanya persaingan tawar-

menawar harga antar peserta lelang. Adanya asas kompetisi 

dimungkinkan karena lelang didahului oleh adanya pengumuman 

lelang sehingga memungkinkan peserta yang lebih banyak dan 

mencegah dominasi tunggal (peserta tunggal) yang dapat 

menyebabkan tidak tercapainya harga optimal dalam lelang.  

4. Asas Efisiensi(Efficiency). Asas Efisiensi adalah bahwa lelang 

dilakukan secara cepat dan pasti. Lelang dimulai dalam jangka waktu 

yang ditentukan (sesuai jadwal), mekanisme lelang yang cepat, 

disegerakannya pembayaran atas harga barang dan penyerahan barang, 

dan pembayaran harga barang secara tunai.  

5. Asas Akuntabilitas(Accountability). Asas Akuntabilitas adalah bahwa 

lelang harus dilakukan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang yang 

merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. 

Pejabat lelang tersebut bertanggung jawab terhadap semua pihak yang 

berkepentingan dalam lelang. Setelah lelang dilaksanakan harus dibuat 

Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Pejabat Lelang tidak boleh 

memihak. Asas ini juga menekankan bahwa setiap lelang wajib 

diberikan bukti yang berupa akta autentik, sehingga dapat digunakan 

sebagai bukti otentik. Kewenangan Pejabat Lelang untuk 

mengeluarkan grosse Risalah Lelang yang berkekuatansama dengan 
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putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan 

pelaksanaan akuntabilitas tersebut.  

Melalui asas-asas tersebut, dapat diperoleh keuntungan-keuntungan 

lelang jika dibandingkan dengan penjulan pada umumnya, yaitu: 

1. Adil. Bahwa penjulan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan 

mekanisme lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang. Dalam 

melakukan pemberesan harta pailit, kurator harus independen sehingga 

tidak memihak kreditor ataupun debitor, dan pejabat lelang tidak 

memihak antara kepentingan pembeli ataupun penjulan barang. 

Sehingga lelang dapat dilakukan secara objektif, kompetitif, dan 

terkontrol. Keberhasilan dalam lelang akan berimplikasi pada hasil 

penjulan harta pailit yang optimal.  

2. Aman. Penjualan dimuka umum dilakukan secara transparan sehingga 

dapat mencegah adanya kolusi ataupun intimidasi terkait dengan 

penjualan harta pailit. Dalam hal ini, fungsi pejabat lelang menjadi 

dominan untuk menjaga kelangsungan lelang yang aman dan adil.  

3. Cepat. Mekanisme lelang dilakukan secara cepat dengan adanya 

pembatasan waktu pelaksanaan lelang, penjadwalan lelang, dan 

pembatasan waktu pembayaran atas harga barang. Hal ini akan sangat 

memudahkan kurator dalam melaksanakan tugasnya karena kepailitan 

sediri tidak boleh dibiarkan terlalu lama yang dapat mengakibatkan 

keadaan chaos akibat tidak segera dipenuhinya pembayaran tagihan 

yang dimiliki oleh para kreditor.  
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4. Harga optimal. Dengan mekanisme lelang, memungkinkan banyaknya 

peminat (peserta lelang). Dengan adanya persaingan dalam penawaran 

harga barang memungkinkan terwujudnya harga penjualan yang 

optimal. Semakin tinggi harga penjulan, semakin besar utang yang 

dapat dibayarkan dari harga pailit.  

5. Kepastian hukum. Pelaksanaan lelang dilakukan atau berada dibawah 

pengawasan pejabat lelang, dan dalam setiap pelaksanaan lelang, 

dibuat risalah lelang yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang 

menetapkannya. Kepentingan pembeli lelang sebagai pembeli yang 

beritikat baik akan terlindungi, begitu juga kepentingan penjual barang 

dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sangat penting terutama dalam 

hal penjualan harta pailit, mengingat harta pailit dan kepailitan itu 

sendiri masih sangat rawan terhadap sengketa antara para pihak 

ataupun pihak ketiga. Dengan adanya jaminan atas pemenuhan hak 

dari pembeli lelang akan mendorong semakin banyaknya peminat dan 

dapat memperbesar kemungkinan terjualnya harta pailit dengan harga 

yang optimal.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA




