
43 

 

BAB III 

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL APABILA ON GOING CONCERN 

GAGAL DALAM PELAKSANAANNYA 

 

3.1  Batasan Pelaksanaan On Going Concern    

 Dalam berbagai literatur ataupun dalam UU KPKPU-2004 sekalipun tidak 

ada pembahasan mengenai akibat hukum dan batasan pelaksanaan yang terjadi 

apabila proses On Going Concern ini gagal ataupun berhasil dalam 

pelaksanaannya. Didalam hukum kepailitan di Indonesia apabila suatu perusahaan 

dalam hal ini perseroan terbatas diputus pailit lalu akan melanjutkan usahanya (on 

going concern), biasanya direksi berunding terlebih dahulu dengan kurator dan 

juga atas persetujuan hakim pengawas untuk menetukan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dan disepakati untuk melanjutkan usaha tersebut. Oleh karena itu, 

harus diteliti lebih lanjut mulai dari segi kurator yang dalam hal ini memegang 

kewenangan penuh untuk menjalankan proses on going concern ini sampai 

dengan dari segi perusahaan yang menjalankan proses on going concern ini.  

 Kewenangan penuh kurator dalam pengurusan harta pailit maupun dalam 

pengurusan harta pailit dalam rangka on going concern itu diberikan karena dalam 

kepailitan, organ-organ Perseroan Terbatas masih mempunya eksistensi akan 

tetapi sepanjang tidak berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan 

harta atau aset perseroan terbatas dan yang  berhak dalam pengurusan dan 

perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas adalah kurator. Demikian 

pula dengan posisi direksi juga dapat menangung resiko hingga ranah pidana atas 
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kegagalan on going concern apabila pada saat melanjutkan usaha menggunakan 

harta pailit tanpa persetujuan kurator dan hakim pengawas dan menimbulkan 

kerugian terhadap harta pailit ataupun kreditor. 

 Sehubungan dengan tugasnya, Kurator dapat juga bertukar pendapat 

dengan para kreditor untuk melakukan On Going Concern ataupun untuk tidak 

melakukannya. Karena dalam proses ini berkaitan dengan pelunasan utang oleh 

debitor, penyampaian dengan kreditor ini dilaksanakan pada rapat kreditor. 

 Rapat kreditor memiliki posisi teramat penting dalam pemberesan harta 

pailit. Dalam rapat kreditor mengenai pemberesan harta pailit terdapat beberapa 

kemungkinan dalam pengambilan keputusan terkait dengan on going concern 

yakni seluruh kreditor menyetujui, seluruh kreditor menolak, ataupun sebagian 

kreditor menyetujui dan sebagian kreditor menolak melakukan proses On Going 

Concern. Hasil rapat kreditor inilah yang akan menjadi rujukan bagi kurator 

apakah proses on going concern akan dilaksanakan atau tidak. Apabila proses on 

going concern ini disetujui oleh para kreditor beserta kurator dan mendapatkan 

izin dari hakim pengawas, maka akan dibahas pula jangka waktu melanjutkan 

usaha (on going concern) perusahaan debitor sebagai dasar batasan waktu 

pelaksanaan on going concern. Dalam rapat kreditor ini tidak ada ketentuan 

tertentu terkait masalah pengambilan keputusan dalam pelaksanaan on going 

concern, tentunya dalam rapat kreditor hanya didasarkan pada perjanjian para 

kreditor dan kurator sebagai alas hukum yang kuat. 

 Terkait dengan rapat kreditor sebenarnya telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditor 
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yang selanjutnya disebut (PP PHSK). Dalam Pasal 2 PP PHSK terdapat beberapa 

ketentuan terkait dengan rapat kreditor yakni: 

1. Suara kreditor yang memiliki piutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) memiliki 1 (satu) hak suara 

2. Kreditor yang memiliki piutang lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) setiap kelipatannya kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan 

3. Jika sisa piutang tidak mencapai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

maka perhitungan suara tambahan diatur sebagai berikut: 

1. Jika sisa piutang kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) maka kreditor tidak berhak atas suara tambahan 

2. Jika sisa piutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

kreditor berhak atas satu suara tambahan. 

Ketentuan tersebut merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan 

pelaksanaan on going concern. Kreditor dalam rapat kreditor akan memutuskan 

pelaksanaan on going concern dengan melakukan pengambilan suara dengan 

prosentase suara yang disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Yang menarik 

untuk dibahas adalah jika sebagian kreditor ada yang menerima dan sebagian 

kreditor ada yang menolak bagaimana kurator menyikapinya. Jika 

menganalogikan pada Pasal 87 UU KPKPU-2004, keputusan dianggap sah jika 

suara lebih dari ½ (satu perdua) suara jumlah kreditor atau jumlah kreditor yang 

datang pada rapat kreditor. Jika kurang dari jumlah tersebut maka keputusan yang 

diambil pada rapat kreditor tersebut dianggap tidak sah. 
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3.1.1  Batasan Pelaksanaan On Going Concern Jika Berhasil Dalam 

Pelaksanaannya  

 Kurangnya literatur mengenai proses on going concern ini sangat 

menyulitkan untuk menemukan referensi- referensi dan dasar konsep on going 

concern, akibat hukum yang terjadi apabila on going concern berhasil atau tidak, 

maupun bagaimana proses hukum setelah perusahaan pailit melakukan proses on 

going concern. Hal yang paling bisa dilakukan adalah dengan menggunakan ratio, 

analogi, dan nalar untuk menemukan dasar konsep on going concern, akibat 

hukum yang terjadi apabila on going concern berhasil atau tidak, maupun 

bagaimana proses hukum setelah perusahaan pailit melakukan proses on going 

concern. Untuk bisa melakukan proses on going concern ini harus 

mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkan usaha debitor akan mendatangkan 

pendapatan yang lebih daripada dana untuk operasionalnya, serta 

mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan didapatkan.  

 Persoalan on going concern ini sangat penting, karena banyaknya prospek 

usaha debitor yang cukup prospektif akan tetapi sedang menghadapi kendala 

likuiditas sementara, sehingga jika dilakukan melanjutkan usaha debitor akan 

sangat menguntungkan harta pailit. On going concern dikatakan berhasil jika 

dengan melakukan on going concern harta pailit ataupun aset peusahaan pailit 

tidak berkurang dan harta pailit semakin bertambah pada saat proses on going 

concern. Selain itu jika setelah proses on going concern, terdapat sisa harta pailit 

setelah dibayarkan semua utang kepada kreditor, maka sisa dari harta pailit 

tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham sebatas nilai saham yang 
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dimilikinya. Jika on going concern berhasil maka yang perlu diketahui adalah 

bagaimana proses setelah proses on going concern ini terlaksana, apakah tetap 

harus dilakukan pemberesan harta pailit ataukah dimungkinkan adanya 

perdamaian antara debitor pailit dengan kreditor dan juga permasalahan jangka 

waktu pelaksanaan on going concern ini.  

 Permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan karena peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur mengenai hal-hal tersebut. 

Permasalahan itu sangat besar akibatnya karena UU KPKPU-2004 

memperbolehkan proses on going concern ini, akan tetapi tidak menjelaskan lebih 

lanjut bagaimana proses setelah on going concern ini terlaksana, apakah tetap 

harus dilakukan pemberesan harta pailit ataukah dimungkinkan adanya 

perdamaian antara debitor pailit dengan kreditor dan juga permasalahan jangka 

waktu pelaksanaan on going concern ini.   

3.1.2  Batasan Pelaksanaan On Going Concern Jika Tidak Berhasil Dalam 

Pelaksanaannya 

 Pasal 104 ayat (1) UU KPKPU-2004 mengamanatkan atau memberikan 

kewenangan kepada kurator atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan 

usaha (on going concern) debitor, tetapi dengan syarat jika hal itu dipandang akan 

menguntungkan harta pailit. Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan 

usaha debitor pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkan 

usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada dana untuk 

operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan 

didapatkan. Dalam Pasal 104 ayat (1) UU KPKPU-2004 tersebut, kurator dalam 
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hal melanjutkan usaha (on going concern) menggunakan analisanya untuk 

menentukan proses ini dilakukan atau tidak. Hal ini sungguh mengkhawatirkan 

karena dengan analisa kurator rawan terjadi persengkongkolan antara kurator 

dengan pihak debitor pailit ataupun kreditor. 

 Lain halnya, Pasal 72 UU KPKPU-2004 menyebutkan bahwa jika proses 

on going concern ini gagal dalam hal lalai saat melakukan pengurusan atau 

pemberesan harta pailit malah menimbulkan kerugian, maka kuratorlah yang 

bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini, baik itu terhadap harta pailit dan 

atau kreditor. Tidak ada teori ataupun peraturan perundang-undangan yang 

konkret yang menjelaskan akibat hukum jika proses on going concern gagal 

dalam pelaksanaannya. Tentunya hal ini akan timbul berbagai pertanyaan, apakah 

diajukan permohonan pailit atau langsung kepada proses insolvensi. 

 Apabila merujuk pada Pasal 172 jo Pasal 175 ayat (1) UU KPKPU-2004 

mengenai perdamaian, jika perdamain gagal dilaksanakan maka pailit akan dibuka 

kembali untuk masuk dalam proses insolvensi. Bagaimana rationya jika 

dihubungkan dengan kegagalan proses on going concern ini, dalam pengurusan 

dan pemberesan harta pailit yang termasuk upaya lain dalam pemberesan harta 

pailit adalah perdamaian dan melanjutkan usaha (on going concern) atau bisa 

dikatakan 2 ( dua) upaya ini adalah proses pengurusan harta pailit. Jadi hal yang 

sama bisa dilakukan ketika proses on going concern ini gagal dalam 

pelaksanaannya, yaitu langsung melanjutkan ke proses insolvensi atau  dengan 

melikuidasi perusahaan. 
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Ada 2 (dua) kemungkinan proses On Going Concern ini gagal dalam 

pelaksanaannya, yaitu harta atau aset debitor pailit tidak bertambah (tetap) atau 

harta atau aset debitor pailit berkurang. Keadaan seperti itu menyebabkan 

kerugian bagi kreditor. Walaupun demikian, proses on going concern pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme bisnis yang penuh perhitungan. Artinya, 

ketika on going concern gagal, maka hal ini merupakan suatu resiko bisnis yang 

harus ditanggung bersama oleh para kreditor yang telah menyetujui dan 

diperjanjikan secara tegas antara kurator dengan para kreditor untuk melanjutkan 

usaha (on going concern) pada perusahaan debitor pailit. Dengan demikian 

gagalnya proses on going concern bukan merupakan tanggung jawab kurator. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kurator dalam proses on going concern 

hanya memiliki kewenangan sebatas pada regulator. Artinya, kewenangan kurator 

hanya sebatas dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat kreditor 

terkait pelaksanaan on going concern dan melakukan kepengurusan atas harta atau 

aset pailit. Keadaan yang kedua jika harta atau aset debitor pailit sebelum dan 

sesudah proses on going concern tetap nilainya, maka yang dibagi kepada para 

kreditor juga sejumlah harta atau aset debitor pailit sebelum dan sesudah proses 

on going concern. 

 

3.2  Akibat Hukum On Going Concern Yang Gagal Dalam 

Pelaksanaannya  

 Ada 2 (dua) kemungkinan jika proses on going concern ini gagal dalam 

pelaksaannya, yaitu langsung melanjutkan kepada proses insolvensi atau dengan 
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melikuidasi perusahaan.  Hal ini didasari pada Pasal 172 jo Pasal 175 ayat (1) UU 

KPKPU-2004 mengenai perdamaian, jika perdamain gagal dilaksanakan maka 

pailit akan dibuka kembali untuk masuk dalam proses insolvensi. Bagaimana 

rationya jika dihubungkan dengan kegagalan proses on going concern ini, dalam 

pengurusan dan pemberesan harta pailit yang termasuk upaya lain dalam 

pemberesan harta pailit adalah perdamaian dan melanjutkan usaha (on going 

concern) atau bisa dikatakan 2 (dua) upaya ini adalah proses pengurusan harta 

pailit.  

 Dengan merujuk pada Pasal 172 jo Pasal 175 ayat (1) UU KPKPU-2004 

dan dicontrariokan ataupun dianalogikan maka proses selanjutnya setelah proses 

on going concern ini gagal dalam pelaksanaannya adalah dengan langsung 

melanjutkan pada tahap pemberesan harta pailit yaitu insolvensi ataupun 

melikuidasi perusahaan pailit. 

 Berdasarkan teori kegagalan on going concern menyebabkan adanya 

kepailitan yang prosesnya akan kembali dilanjutkan. Dalam peraturan perundang-

undangan, terdapat 2 (dua) kemungkinan keberlakuan pailit kepada kreditor 

yakni
20

:  

1. Berlaku demi hukum. 

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by operating the 

law) setelah adanya pernyataan pailit yang memiliki kekuatan hukum 

tetap, ataupun setelah berlakunya kepailitan. Dalam hal telah adanya 

                                                 
20

 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 

65  
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pernyataan pailit pada debitor, maka debitor dilarang meninggalkan 

tempat tinggalnya selama masa pemberesan tersebut dilakukan. Walaupun 

demikian hakim pengawas masih bisa memberikan izin debitor untuk 

meninggalkan tempat tinggalnya. 

2. Berlakunya secara Rule of Reason. 

Akibat hukum ini tidak berlaku secara langsung, dan akan berlaku ketika 

terdapat oleh pihak-pihak yang berkepenting dengan mengajukan alasan-

alasan yang wajar memberlakukannya. Dalam hal pihak-pihak yang dapat 

mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut 

misalnya, kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain. 

Akibat yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyegelan harta 

pailit. Dalam hal ini harta debitor dapat disegel atas persetujuan Hakim 

Pengawas, jadi hal tersebut tidak berlangsung secara otomatis fungsingnya 

untuk pengamanan harta pailit.  

3.2.1  Akibat Hukum On Going Concern Yang Gagal Dalam Pelaksanaanya 

Berupa Insolvensi 

 Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi 

aktivanya lebih kecil dari pasivanya, atau dengan kata lain utang perusahaan  

lebih besar daripada harta perusahaan. Sedangkan insolven dalam kepailitan 

adalah tahap yang terjadi jika tidak terjadi kesepakatan perdamaian sampai 

dihomologasi (pengesahan rencana perdamaian) dan pasti akan dilakukan suatu 

proses pemberesan harta pailit. Dan juga jika proses on going concern ini gagal 

dalam pelaksanaannya dikarenakan selama proses ini dilaksanakan tidak 
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mengalami atau tidak menghasilkan laba dan berpengaruh dengan berkurangnya 

aset perusahaan pailit.  

 Konsekuensi yuridis dari insolven adalah harta pailit dari debitor pailit 

akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan menjual harta pailit di muka 

umum serta menyusun pembagian dengan izin hakim pengawas. Hasil penjualan 

harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang 

harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada kreditor dengan 

urutan
21

 : 

1. Kreditor dengan hak istimewa ( preveren) 

2. Sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

atau hipotek yang belum dilunasi dan sisa untuk tersebut para kreditor 

tersebut didaftar sebagai kreditor konkuren 

3. Kreditor konkuren. 

 Dalam  Pasal 69 UU KPKPU-2004, jika harta pailit mampu mencukupi 

pembayaran utang- utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah 

selanjutnya adalah proses rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi 

subyek hukum penuh atas harta kekayaannya.  

 Sedangkan apabila dalam proses pemberesan harta pailit tidak dapat 

mencukupi untuk melunasi pembayaran utang- utang kepada kreditornya, maka
22

 :  

1. Jika debitor pailit suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum 

tersebut bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang- utang 

                                                 
21

   Ibid. h.144 
22

   Ibid. h.146 
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badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja 

tanpa bisa dilakukan penagihan 

2. Sedangkan jika debitor pailit subyek hukum manusia, maka kepailitan 

tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit menjadi  

subyek hukum tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum 

dibayarkan masih tetap mengikuti debitor ini dan bahkan masih bisa 

dimohonkan pailit lagi. 

3.2.2  Akibat Hukum On Going Concern Yang Gagal Dalam Pelaksanaanya 

Berupa Likuidasi 

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia likuidasi adalah proses 

membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran 

kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para 

pemegang saham.  

 Secara umum likuidasi mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu : 

1. Penjualan kepemilikan saham, obligasi, atau komoditas baik untuk 

memperoleh laba maupun mengantisipasi atau menghindari kerugian- 

kerugian  

2. Pengakhiran suatu perusahaan dengan cara pengkonversian aset- asetnya 

menjadi uang tunai. Pendistribusian hasil dari pengkonversian tersebut 

dibagikan kepada kreditor sesuai dengan urutannya dan sisanya kalau ada 

kepada para pemilik saham perusahaan secara proporsional 
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3. Suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi debitor pailit yang tidak bisa 

membayar kewajibannya daripada melanjutkan usaha sebagaimana yang 

bisa terjadi dalam restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan.  

 Jika pada proses insolvensi ini harta debitor pailit tidak  mencukupi untuk 

membayar utang- utangnya kepada para kreditor maka demi hukum perusahaan 

pailit tersebut harus dilakukan pembubaran atau dilikudasi. Dalam Pasal 142 ayat 

(1) UU PT-2007 alasan pembubaraan perseroan terjadi karena: 

a. Berdasarkan keputusan RUPS 

b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar 

telah berakhir 

c. Berdasarkan penetapan pengadilan  

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang 

telah mempunyai hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar 

biaya kepailitan 

e. Karena harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvensi  

f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan 

melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

 Perseroan terbatas yang dalam status “ dalam likuidasi’ masih mempunyai 

eksistensi dalam hal badan hukumnya, akan tetapi tidak boleh menjalankan bisnis 

baru dan hanya menyelesaikan tugas- tugasnya dalam rangka proses pemberesan 

dan likuidasi dan juga tidak bisa melakukan kegiatan diluar tugas tersebut. 
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3.3  Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Karena Kegagalan On Going 

Concern di Luar Ketentuan UU KPKPU-2004 

3.3.1 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Karena Kegagalan On Going 

Concern di Bidang Ketenagakerjaan di Luar UU KPKPU-2004 

 Didalam bidang hukum ketenagakerjaan juga terjadi disinkronisasi dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU KPKPU-2004. Pada UU KPKPU- 2004 ini 

menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan 

hubungan kerja dan juga sebaliknya, kurator dapat memberhentikan dengan 

mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut bisa 

diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari 

sebelumnya. Proses tahapan pemutusan hubungan kerja dilakukan terlebih dahulu 

dengan perundingan bipartit antara perusahaan dengan pekerja, jika tidak 

mencapai kesepakatan maka pihak- pihak mencatatkan perselisihannya pada dinas 

tenaga kerja. Jika mediasi di dinas tenaga kerja tidak menemukan solusi maka 

para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut pada pengadilan 

hubungan industrial
23

.   

 Hal yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

merupakan akibat dari Perseroan yang diputus pailit pada Undang- Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: 

                                                 
23

   Ibid. h.220 
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1. Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 

perundangan- undangan yang berlaku, maka upah dan hak- hak lainnya 

merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. ( Pasal 95 ayat (4) 

2. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja 

atau buruh karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja atau buruh 

berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat 

(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 

156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 

(4). (Pasal 165) 

3.3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Karena Kegagalan On Going 

Concern Dalam Hal Keberlangsungan Usaha Perusahaan di Luar UU 

KPKPU-2004  

 Dalam Pasal 143 Ayat (1) UU PT- 2007 akibat hukum yang ditimbulkan 

karena likuidasi perusahaan yaitu tidak menyebabkan status badan hukum 

perseroan hilang sampai selesainya proses likuidasi dan pertanggungjawaban 

likuidator diterima RUPS atau pengadilan. Sejak saat proses likuidasi diharuskan 

disetiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi”, akan tetapi 

setelah semua proses likuidasi berakhir maka berakhir pula status badan hukum 

perseroan dan Menteri harus mencatat berakhirnya status badan hukum dan 

menghapus nama perseroan.  

3.3.3  Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Karena Kegagalan On Going 

Concern Dalam Hal Status Pengurus Perseroan di Luar UU KPKPU-

2004 
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Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT-2007 mengatakan bahwa pemegang 

saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang 

dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Pada saat Perusahaan dinyatakan 

pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus 

menentukan mana kewenangan RUPS yang beralih kepada kurator dan mana yang 

tidak beralih kepada kurator. Hak untuk menghadiri RUPS dan mengeluarkan 

suara tetap ada pada pemegang saham karena hal itu merupakan hak perseorangan 

dari pemegang saham, sedangkan kewenangan menjual saham adalah 

kewenangan kurator.  

 Lembaga komisaris menurut Konsep UU PT-2007 Tentang Perseroan 

Terbatas merupakan lembaga perseroan terbatas yang independen dari pengaruh 

kepentingan pemegang saham dan bertugas demi kepentingan perseroan. Dalam 

Pasal 114 ayat (2) UU PT-2007 menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan 

iktikad baik, kehati- hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 

pengawasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan 

pemberian nasehat kepada direksi  untuk kepentingan perseroan. Dalam Pasal 69 

ayat (3) UU PT-2007 menyebutkan bahwa dalam hal laporan keuangan yang 

disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan 

anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap 

pihak yang dirugikan, tetapi pada ayat (4) UU PT-2007 menyebutkan 

pengecualiannya, yaitu jika anggota direksi dan dewan komisaris dapat 

membuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannnya.  
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 Dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT-2007 menyebutkan bahwa direksi suatu 

perseroan harus bertanggung jawab pribadi yaitu sampai kepada harta pribadinya 

untuk menutup kekurangan utang perseroan yang dipimpinnya apabila pailit suatu 

perseroan diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan direksi. Pada UU PT-2007 

hanya menyebutkan tanggung jawab Pemegang Saham, Komisaris, Direksi ketika 

Perseroan mengalami kerugian tidak mengatur secara khusus mengenai akibat 

hukum yang ditimbulkan karena kegagalan on going concern dalam hal status 

pengurus perseroan. Atas dasar peraturan- peraturan tersebut, maka untuk 

mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan karena kegagalan on going concern 

dalam hal status pengurus perseroan harus dicontrariokan ataupun dianalogikan 

dengan peraturan- peraturan tersebut.  

 

3.4 Kemungkinan Dilakukannya Proses Perdamaian Setelah Proses On 

Going Concern 

 Meskipun debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lewat 

putusannya, namun pada Pasal 144 UU KPKPU-2004 memungkinkan bagi 

debitor untuk mengajukan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Jangka waktu 

mengajukan perdamaian ini paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat 

pencocokan piutang. 

 Dalam  rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak 

diterima adalah yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor 

konkuren yang hadir dalam rapat. Rapat perdamaian ini tidak mengenal kuorum 

minimal untuknya keabsahan dari rapat perdamaiann hal ini dikarenakan sebagai 
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bentuk perlindungan terhadap debitor pailit. Apabila rencana perdamaian tersebut 

ditolak oleh rapat kreditor maka debitor pailit tidak boleh untuk mengajukan 

rencana perdamaian lagi dan proses kepailitan dilanjutkan pada tahap berikutnya 

yaitu insolvensi. Akan tetapi jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh rapat 

kreditor maka perdamaian harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi 

dalam Pasal 159 ayat (2) UU KPKPU-2004, hakim  mempunyai kewenangan 

untuk menolak rencana perdamaian apabila atau dengan alasan : 

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk 

menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui 

dalam perdamaian 

2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan atau 

3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkongkolan dengan 

satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur 

dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk 

mencapai hal ini. 

 Terhadap rencana perdamaian yang dikabulkan akan mempunyai akibat 

hukum sebagai berikut :  

1. Kepailitan dinyatakan berakhir 

2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren 

3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang 

diistimewakan 

4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali 

5. Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor 
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6. Hak- hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor 

7. Hak- hak kreditor tetap berlaku terhadap benda- benda pihak ketiga 

8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir 

9. Actio pauliana berakhir 

10. Debitor pailit dapat direhabilitasi. 

 Jika debitor pailit lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati 

maka hal yang berkenaan dengan kepailitan dibuka kembali, maka menurut Pasal 

176 UU KPKPU-2004 dilakukan pembagian harta pailit di antara para kreditor 

yang dilakukan dengan cara: 

1. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil 

penguangan harta pailit dibagi diantara mereka secara prorata 

2. Jika telah melakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor 

lama dan kreditor baru berhak mendapatkan pembayaran sesuai presentase 

yang telah disepakati dalam perdamaian 

3. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara 

prorata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran  

4. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk 

mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya. 
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