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BAB II 

WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN OPERASIONAL 

PERUSAHAAN YANG MENEMPUH PROSES ON GOING CONCERN 

 

2.1 Pengertian On Going Concern 

 Dalam proses ini perusahaan yang sudah diputus pailit oleh Pengadilan 

Niaga dapat menempuh usaha melanjutkan usahanya sehingga dari usaha tersebut 

dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban 

hutang kepada para kreditor. Akan tetapi, proses melanjutkan usaha (on going 

concern) juga harus diikuti syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat 

melanjutkan usahanya tersebut. Upaya melanjutkan usaha (on going concern) 

merupakan metode yang mudah. Artinya, perseroan yang mengalami kesulitan 

dalam jangka waktu pendek tetapi masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan 

usaha harus melalui mekanisme on going concern. 

 Dalam konsep manajemen keuangan perseroan dikenal 3 (tiga) jenis utang 

yakni utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. 

Kesulitan utang jangka pendek ini tidak serta merta menimbulkan suatu bentuk 

kebangkrutan. Artinya, dapat diasosiasikan bahwa kesulitan dalam bentuk 

kebangkrutan dapat disebabkan oleh suatu kesalahan manajemen cash flow (arus 

keluar masuk uang perseroan). Dalam teori manajemen keuangan perseroan, 

kesulitan keuangan dibagi menjadi
4
: 

                                                 
4
     Bank Indonesia (1999:6-7) dikutip dari M. Hadi Shubhan, Op.Cit, h. 202 
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1. Economic Failure; yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak 

dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Untuk usaha yang 

mengalami economic failure dapat meneruskan usahanya sepanjang 

kreditor berkeinginan untuk menambahkan modal dan pemilik dapat 

menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar. 

2. Bussiness Failure, istilah ini digunakan oleh Dun dan Bradstreet yang 

merupakan penyusun utama failure statisti,untuk mendefinisikan usaha 

yang menghentikan operasinya yang menyebabkan kerugian bagi 

debitor. Dengan demikian, suatu usaha dapat diklasifikasikan gagal 

meskipun tidak mengalami kebangkrutan secara normal. Juga suatu 

usaha dapat menutup/menghentikan usahanya tetapi tidak 

dianggapsebagai gagal. 

3. Technical Insolvency, sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut apabila 

tidak memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hal ini 

mungkin menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara 

dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulka uang untuk 

memenuhi kewajibannya agar tetap hidup. Dilain pihak apabila 

technical insolvency merupakan sebuah tanda-tanda awal economic 

failure hal ini dapat menyebabkan bencana keuangan (financial 

disaster) 

4. Insolvency in Bankruptcy, perusahaan dikatakan mengalami 

bankruptcy apabila nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar 

dari suatu aset perusahaan. Hal ini merupakan hal yang lebih serius 

daripada technical insolvency, sebab pada umumnya hal ini merupakan 

pertanda dari economic failure yang menyebabkan likuidasi suatu 

usaha. 

5. Legal Bankruptcy, kepailitan ini merupakan suatu bentu kepailitan 

yang dijatuhkan oleh pengadilan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan 

keuangan seperti di atas. 

 Dari kelima jenis kesulitan keuangan di atas tahapan kesatu, kedua, dan 

ketiga merupakan suatu contoh kesulitan yang dapat dicarikan solusi tidak dengan 

suatu upaya kepailitan. Artinya, ketiga bentuk di atas membuktikan bahwa ketika 

suatu perseroan mengalami kesulitan keuangan maka tidak secara serta merta 

harus menggunakan cara kepailitan. Akan tetapi, dalam sistem hukum kepailitan 

di Indonesia menyamakan kedudukan pailit dengan teknis bahwa perusahaan juga 

akan bangkrut dan meniadakan konsep sebagaimana telah disebutkan di atas, 

langkah melanjutkan usaha (on going concern) memiliki posisi yang strategis. 
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Yang dimaksud strategis adalah upaya melanjutkan usaha (on going concern) 

dapat dijadikan opsi pilihan yang dapat menghindarkan perusahaan dari upaya 

kepailitan. Upaya melanjutkan usaha (on going concern) dapat secara sementara 

menghentikan proses kepailitan yang akan merugikan suatu perusahaan yang pada 

dasarnya mampu dalam melakukan upaya recovery terhadap usahanya dan 

kewajiban perusahaan kepada kreditur dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

 Pada dasarnya on going concern adalah suatu dalil yang menyatakan 

bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu 

yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab atas aktivitas- 

aktivitas operasionalnya. Diperlukan suatu operasi yang berlanjut dan 

berkesinambungan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan 

keuangan yang terbit di suatu periode mempunyai sifat sementara sebab masih 

merupakan suatu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan.  

 Going concern dalam akuntansi telah menjadi postulat akuntansi. Sebagai 

postulat, going concern menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi 

untuk melaksanakan proyek, komitmen dan aktivitas, yang sedang berjalan. Going 

concern mengasumsikan bahwa perusahan tidak diharapkan untuk dilikuidasi 

dalam masa mendatang yang dapat diketahui dari sekarang. Jadi laporan keuangan 

menyediakan pandangan sementara atas situasi keuangan perusahaan dan hanya 

merupakan bagian dari seri laporan yang berkelanjutan. Going concern 

menetapkan penilaian aset dengan dasar nonlikuidasi dan menyediakan dasar 

untuk akuntansi depresiasi karena : 
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1. baik nilai sekarang maupun nilai likuidasi tidak memadai untuk penilaian 

aset, serta meminta penggunaan kos historis untuk penilaian aset.  

2. aset tetap dan aset tidak berwujud diamortisasi selama umur manfaatnya, 

dan bukan selama periode yang lebih pendek dalam ekspektasi likuidasi
5
. 

 Selain itu konsep going concern itu ditetapkan tidak hanya karena asumsi 

bahwa perusahaan akan hidup seterusnya, melainkan juga karena 2 alasan (utama) 

lainnya: 

1. Kesusahan dalam pembayaran bukanlah sesuatu yang dituju dan atau 

direncanakan oleh perusahaan. Perusahaan berencana untuk terus hidup. 

Maka laporan keuangan pun layaknya bisa memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk perusahaan 

2. Mengenai pengukuran dan evaluasi nilai (aset bersih) perusahaan. 

 Menurut Pasal 104 ayat (1) UU KPKPU- 2004 proses melanjutkan usaha 

(on going concern) bisa dijalankan oleh kurator apabila ada persetujuan dari 

panitia kreditor walaupun pada kenyataannya putusan pailit tersebut diadakan 

kasasi dan/atau Peninjauan Kembali (PK). Sementara dalam Pasal 104 ayat (2) 

menyebutkan ketika kepailitan tidak diangkat oleh panitia kreditor, kurator harus 

meminta izin hakim pengawas dalam melakukan on going concern. Pasal ini 

merupakan antisipasi agar kurator tidak menggunakan alasan on going concern 

untuk mempengaruhi jumlah aset debitor pailit yang pada akhirnya merugikan 

                                                 
5
  Aji Dedi Mulawarman, “Going Concern Dalam Akuntasi”, 

https://ajidedim.wordpress.com/2009/01/29/going-concern-dalam-akuntansi-masih-perlu-

dipertahankan/, 29 Januari 2009, h. 1, dikunjungi pada tanggal 15 April 2015. 
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pihak- pihak kreditor. Selain itu, pasal ini merupakan suatu bentuk legal standing 

dari kewenangan kurator dalam melakukan kepengurusan terhadap harta pailit. 

 

2.2 Kewenangan Kurator dalam Pailit 

 Menurut UU KPKPU-2004 kurator adalah balai harta peninggalan atau 

orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan 

membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi, kurator (pengampu) adalah 

seorang/badan hukum yang diserahi tugas untuk melakukan pengurusan 

kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya, 

sehingga kurator dalam Pasal 16 UU KPKPU-2004 ialah orang atau badan yang 

berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan seorang dan/atau badan 

hukum yang dinyatakan pailit guna melakukan pengurusan atas hak dan 

kewajiban si pailit. Istilah kurator tidak hanya digunakan dalam hal kepailitan 

saja, tetapi kita jumpai dalam hal-hal lain. Misalnya, dalam hal seseorang yang 

berada dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya diangkatlah kurator, sedangkan ia dinyatakan sebagai seseorang 

yang berada di bawah pengampuan (order curatele)
6
. 

 Dalam UUKPKPU-2004 bahwa kurator merupakan orang dan/atau balai 

harta peninggalan, dalam Pasal 70 ayat (2) UU KPKPU-2004 menjelaskan 

                                                 
6
 http://widyasravistha.wordpress.com/2012/02/19/sekilas-hukum-bisnis-kepailitan,diakses 

Kamis, 12 Juni 2015 
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mengenai syarat-syarat kurator yang bukan merupakan balai harta peninggalan, 

antara lain
7
: 

1. Perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, 

yang mempunyai keahlian khusus dalam hal mengurus dan/atau 

membereskan harta pailit. 

2. Telah didaftarkan di Menteri Kehakiman sebagai kurator. 

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU-2004 kurator di kepailitan berkedudukan 

sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan yang melakukan tugasnya untuk 

mengurus dan melakukan pemberesan atas harta pailit. 

2.2.1  Kewenangan Kurator Dalam Proses On Going Concern   

 Meskipun pada dasarnya tugas utama kurator adalah melaksanakan tugas 

pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit 

diucapkan, namun masih ada kewenangan lain yang diamanatkan oleh UU 

KPKPU-2004 Pasal 104, yang isi pasalnya adalah : 

1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat 

melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap 

putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU KPKPU-2004 

2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator 

memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) UU KPKPU-2004. 

Maksud dari pasal tersebut adalah, jika dipandang perlu, kurator juga 

mempunyai kewenangan 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 

                                                 
7
     Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 60 
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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. 

 Kepailitan Perseroan Terbatas tidak menyebabkan secara otomatis 

perseroan terbatas berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya, yang secara 

otomatis berhenti melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta 

kekayaan perseroan adalah organ-organ perseroan. Semua kewenangan organ-

organ perseroan tersebut beralih kepada kurator yang berkaitan dengan harta 

kekayaan perseroan. 

  Kurator dalam proses “on going concern” mempunyai kewenangan penuh 

terkait dengan penyertaan modal, pencarian modal dari pihak ke tiga, ataupun 

melakukaan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelaksaan proses “on 

going concern”. Dikarenakan dalam kepailitan, organ-organ Perseroan Terbatas 

masih mempunya eksistensi akan tetapi sepanjang tidak berkaitan dengan 

pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas. Karena 

yang berhak dalam pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan 

terbatas hanyalah kurator.   

2.2.2  Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit 

 Di dalam tahapan kepailitan ada satu lembaga yang peranannya sangat 

penting yaitu kurator. Di dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka 

didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan 

pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. 
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Oleh karena itu, peranan kurator sangat menentukan proses setelah putusan pailit 

dikeluarkan, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

 Kurator tidak boleh ada benturan kepentingan dan harus independen, hal 

itu karena besarnya wewenang kurator terhadap harta pailit. Kurator juga tidak 

boleh berpihak baik terhadap kreditor maupun kepada debitor. Oleh karena itu, di 

dalam UU KPKPU-2004 secara tegas mengatur hak- hak dan kewajiban kurator.  

 Penjelasan Pasal 15 UU KPKPU-2004 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai 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. 

 Pengaturan tentang pembatasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan- 

perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan atau tindakan 

pemberesan harta pailit. UU KPKPU-2004 menentukan kurator harus 

memperoleh izin hakim pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan 

tersebut. Sebagai contoh dalam Pasal 40 ayat (2) UU KPKPU-2004 yang secara 

tersurat menyebutkan “ Untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan 

izin dari hakim pengawas”. 

 Dalam UU KPKPU-2004 disebutkan tugas, kewajiban dan wewenang 

kurator, yaitu: 

1. Mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor atau 

pengagunan kekayaan debitor (Pasal 10 ayat (1)) 
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2. Melaksanakan tugas pengurusan, pemberesan atas harta pailit sejak tanggal 

putusan pailit pailit diucapkan (Pasal 16 ayat (1)) 

3. Mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan 

putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 

(dua) surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1)) 

4. Mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara 

(Pasal 28 ayat (4)) 

5. Dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh 

debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit (Pasal 30) 

6. Meneruskan penjualan benda bergerak dan benda tak bergerak dalam hal 

debitor melakukan penjualan sebelum putusan pailit (Pasal 33) 

7. Menerima atau menolak warisan yang selama kepailitan jatuh pada debitor 

pailit (Pasal 40) 

8. Membebaskan benda yang menjadi agunan (Pasal 59 ayat (4)) 

9. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari kepada debitor atau 

salah satu organ debitor (Pasal 69 ayat (2) huruf (a)) 

10. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, akan tetapi hanya dalam 

rangka meningkatkan nilai harta pailit. (Pasal 69 ayat (2) huruf (b)) 

11. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannnya dalam 

melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan 

kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72)  

12. Menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta 

pailit setiap 3 (tiga) bulan (74 ayat (1)) 
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13. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan 

menyimpan surat-surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga 

lainnya (Pasal 98) 

14. Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan dengan 

alasan mengamankan harta pailit (Pasal 99) 

15. Membuat pencatatan harta pailit, membuat daftar jumlah piutang dan utang 

harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang 

masing- masing kreditor (Pasal 99 jo Pasal 102) 

16. Dengan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan 

usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun diajukan kasasi atau 

peninjauan kembali (Pasal 104) 

17. Membuka surat dan telegram yang berkaitan dengan harta pailit yang 

dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105) 

18. Memberikan uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup 

debitor pailit dan keluarganya 

19. Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara (Pasal 109) 

20. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor 

21. Menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan daftar utang selama 7 

(tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang 

22. Menjual semua harta pailit (Pasal 184) 

23. Melakukan pembagian utang kepada kreditor yang piutangnya sudah 

dicocokkan (Pasal 188). 
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 Kurator bukan tanpa tanggung jawab, tanggung jawab kurator sangat 

besar. Menurut Pasal 72 UU KPKPU-2004 kurator bukan saja bertanggung jawab 

karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaiannya.  

 Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU KPKPU-

2004 secara umum permohonan atas upaya pailit dapat diajukan kepada 

Pengadilan Niaga. Secara khusus, permohonan pailit berdasarkan ayat (1) dapat 

diajukan pada Pengadilan Niaga kedudukan seorang debitor, dalam ayat (3) dan 

ayat (5) jika debitor merupakan persero suatu firma maka disesuaikan dengan 

kedudukan hukum firma tersebut artinya pengajuan permohonan pailit diajukan 

pada Pengadilan Niaga kedudukan hukum firma, sedangkan dalam hal debitor 

badan hukum, permohonan pailit diajukan pada Pengadilan Niaga tempat 

kedudukan badan hukum yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART). Ketentuan ayat (5) tersebut berlaku pada debitor yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 

 Pada dasarnya memang tugas dan wewenang kurator adalah melaksanakan 

tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit 

diucapkan. Namu demikian, tugas dan wewenang tersebut di rinci lebih lanjut 

oleh UU KPKPU-2004 untuk menghindari perbedaan penafsiran. 

 Terdapat 2 (dua) jenis bentuk pertanggungjawaban daripada kurator dalam 

pemberesan harta pailit yakni tanggung jawab kurator atas kapasitas sebagai 

kurator dan tanggung jawab kurator atas nama pribadi
8
. Tanggung jawab kurator 

atas kapasitas sebagai kurator ini dibebankan pada harta pailit tanpa harus 

                                                 
8
 Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan 

Harta Pailit: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 116 
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melakukan ganti rugi atas nama pribadi. Beberapa contoh tanggung jawab kurator 

sebagai kurator antara lain: 

1. Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi. 

2. Kurator menjual harta debitor yang tidak termasuk dalam harta pailit. 

3. Kurator menjual aset pihak ketiga. 

4. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan 

atas sita property debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan terhadap 

debitor tersebut palsu. 

Kerugian yang timbul dari tindakan kurator sebagaimana tersebut di atas tidak 

akan sama sekali berdampak pada harta kekayaan pribadi kurator dan hanya 

berimbas pada beban harta pailit. 

 Selanjutnya adalah tanggung jawab kurator sebagai bentuk tanggung 

jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi kurator tersebut diartikan sebagai suatu 

kerugian yang ditimbulkan akibat pribadi kurator tersebut yang menyebabkan 

kurator tersebut yang harus membayar kerugian yang timbul. Terdapat beberapa 

hal yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab pribadi kurator antara lain 

adalah ketidakprofesionalitasan kurator dalam profesi yang dilakukannya 

sehingga menimbulkan kelalaian dalam pengurusan harta pailit dan kesengajaan 

tindakan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.  

 Tanggung jawab pribadi kurator ini dapat dibuktikan dengan adanya Pasal 

72 UU KPKPU-2004 yang menjelaskan bahwa kurator bertanggungjawab 

terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan 

dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap pemberesan harta 
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pailit. Dalam penjelasan Pasal 72 UU KPKPU-2004 tersebut mengindikasikan 

bahwa tidak hanya pertanggungjawaban akibat tindakan yang sengaja dilakukan, 

melainkan kurator harus bertanggung jawab atas akibat kelalaian yang dilakukan. 

 Sementara Pasal 78 UU KPKPU-2004 menjelaskan bahwa dalam 

melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator harus terlebih dahulu 

mendapatkan kuasa dan izin dari Hakim Pengawas. Jika izin dan kuasa tersebut 

tidak diperoleh maka, pebuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tersebut 

tetaplah sah, namun menjadi tanggung jawab pribadi kurator kepada kreditor dan 

debitor. Kedua ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan 

oleh kurator akibat kelalaiannya dan/atau terlebih lagi akibat kesengajaannya 

menimbulkan akibat hukum kedudukan kurator sebagai obyek gugatan, sehingga 

secara pribadi kurator harus membayar ganti kerugian atas tindakannya tersebut. 

 Selain ketentuan tersebut, Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) juga 

mengikat keberadaan kurator.  Perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh kurator menyebabkan kurator harus bertanggungjawab secara pribadi atas 

tindakannya tersebut bahkan kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas 

tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut. Ratio Legis pembedaan tanggung 

jawab kurator tersebut beranjak pada bentuk-bentuk perlindungan terhadap harta 

pailit yang bersinggungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor. Utamanya, 

perlindungan ini ditujukan terhadap kreditor konkuren yang terlibat langsung 

dalam pemberesan harta pailit. Jika harta pailit tidak dilindungi maka hak yang 

akan diterima oleh kreditor konkuren sebagai pihak yang lemah akan terkurangi. 
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 Terdapat 2 (dua) kemungkinan dalam pemberesan yang dilakukan oleh 

kurator terlepas dari tanggung jawab maupun hak dan kewajiban yang ada pada 

diri kurator sebagai seorang kurator maupun sebagai pribadi yakni pemberesan 

harta pailit dilakukan dalam rangka pailitnya debitor dan pemberesan harta pailit 

dalam rangka menghapus status pailit debitor. Mekanisme pemberesan harta paitil 

dalam rangka pailitnya debitor biasanya dilakukan dengan cara menjual aset yang 

dimiliki debitor untuk menutupi hutang-hutang debitor kepada kreditor. 

 Sedangkan, mekanisme pemberesan harta pailit dalam rangka menghapus 

status pailit diawali terlebih dahulu dengan mekanisme melanjutkan usaha (on 

going concern) usaha debitor. Ketika proses tersebut dinilai berhasil dalam dan 

dapat digunakan untuk melakukan pembayaran utang-utang terhadap kreditor, 

kurator harus terlebih dahulu menyusun daftar pembagian harta pailit yang harus 

mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang 

penerimaan dan pengeluaran (termasuk didalamnya upah kurator), nama kreditor, 

jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh 

kreditor dari masing-masing piutang tersebut. 

 UU KPKPU-2004 menentukan bahwa segera setelah pencocokkan daftar 

piutang kreditor dan dibayarkan keseluruhan utang-utang debitor kepada kreditor 

atau setelah daftar pembagian penutup berkekuatan hukum tetap maka berakhirlah 

kepailitan.  Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan oleh kurator 

melalui Berita Negara atau surat kabar setelah berakhirnya kepailitan dan kurator 

harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah 
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dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban 

tersebut harus memuat
9
: 

1. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit. 

2. Daftar utang harta pailit yang telah diterima atau sementara diterima 

beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut. 

3. Analisis kelangsungan usaha debitor yang berfungsi sebagai kurator 

untuk memberikan nasehat atas dasar rencana perdamaian jika debitor 

mengajukannya setelah pecocokan piutag selesai. 

4. Daftar Pembagian 

5. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian 

6. Daftar pembagian penutup  yakni daftar pembagian yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang 

dilakukan oleh kurator.  

 

2.3   Posisi Kurator Dalam Proses On Going Concern  

2.3.1  Kurator Sebagai Pemegang Kuasa Penuh Dalam Proses On Going 

Concern    

 Pada dasarnya, kurator memiliki wewenang untuk memulai melakukan 

pemberesan atas harta pailit setelah debitor berada dalam kondisi tidak mampu 

membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator wajib memperhitungkan 

keadaan terbaik pada saat pemberesan harta pailit. Artinya, kurator dapat 

melakukan pemberesan harta pailit sebagai suatu kesatuan usaha (going concern) 

                                                 
9
    Ibid, Hal 87-88 
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atau masing-masing harta pailit dengan cara melakukan penjualan di muka umum 

atau di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. 

 Berkaitan dengan tugas kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit 

terdapat 2 (dua) kemungkinan
10

 cara untuk memaksimalkan pemberesan harta 

pailit. Kemungkinan tersebut antara lain adalah: 

1. Penjualan Harta Pailit 

Penjualan harta pailit dilakukan apabila kurator menilai bahwa biaya 

yang diperlukan debitor untuk melanjutkan usahanya terlalu besar 

daripada keuntungan yang akan didapat. Dalam melaksanakan 

penjualan harta pailit setidaknya debitor harus memperhatikan 

beberapa aspek diantaranya
11

: 

a) Harus menjual dengan harga yang paling tinggi 

b) Harus memutuskan apakah harta pailit tersebut harus dijual segera 

atau disimpan terlebih dahulu agar nilai jualnya meningkat di 

kemudian hari 

c) Harus kreatif dalam mendapatkan harta tertinggi atas harta debitor 

2. Melanjutkan Usaha Debitor 

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan 

bahwa harta pailit akan bertambah. Hal inilah yang disebut sebagai 

mekanisme melanjutkan usaha (On Going Concern). Untuk 

melanjutkan usaha debitor, kurator harus meminta persetujuan dari 

                                                 
10

  Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio 

Pauliana dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, h. 369-370  
11

   Imran Nating, Op.Cit, h. 84 
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kreditor atau apabila tidak memungkinkan untuk meminta persetujuan 

kreditor harus meminta persetujuan hakim pengawas. Untuk 

melanjutkan usaha debitor, kurator harus memperhitungkan apakah 

untuk melanjutkan usaha debitor secara keseluruhan atau sebagian 

usahanya saja. Selain itu, kurator juga harus memperhitungkan jangka 

waktu dalam melanjutkan usaha debitor serta kurator juga bertugas 

untuk menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam mekanisme 

melanjutkan usaha (on going concern)
12

. 

Kedua mekanisme tersebut dapat ditempuh oleh kurator sebagai fungsinya untuk 

mendapatkan kondisi going concern harta pailit guna mempertahankan going 

concern value. 

 Kurator mempunyai kewenangan 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 UU KPKPU- 2004 yang mengatur terkait kedudukan 

kurator dalam proses melanjutkan usaha (on going concern) antara lain adalah: 

1. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat 

melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap 

                                                 
12

    Timut Sukirno, Op.Cit, h. 373 
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putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU KPKPU-2004 

2. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator 

memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) UU KPKPU-2004. 

 Pada Pasal 104 UU KPKPU- 2004 tersebut, kurator dalam proses “on 

going concern” mempunyai atau diberi kewenangan penuh untuk menjalankan 

usaha debitor pailit baik itu mengenai penyertaan modal, pencarian modal dari 

pihak ke tiga, ataupun melakukaan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan 

pelaksaan proses on going concern sepanjang tidak berkaitan dengan pengurusan 

dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas.  

Mekanisme melanjutkan usaha (on going concern) yang bertujuan untuk 

memaksimalkan harta pailit akan ditutup dengan mekanisme pembagian aset atau 

pembagian harta pailit kepada kreditor. Terdapat dua kemungkinan dalam 

pelaksanaan on going concern yakni debitor dinyatakan tetap pada pailit atau 

dapat keluar dari kepailitan. Keduanya merupakan resiko yang harus ditanggung 

oleh kreditor. Debitor dalam on going concern tetap dalam pailit apabila on going 

concern gagal, jika pelaksanaan on going concern berhasil maka debitor dapat 

untuk bebas dari pailit sesuai UU KPKPU-2004. Mekanisme pembagian aset 

tersebut dilakukan apabila seluruh aset yang dihasilkan telah terjual dan menjadi 

cash artinya, apabila uang tunai (cash) telah tersedia untuk membayar seluruh 

utang-utang debitor baru dilakukan pembagian kepada kreditor. Akan tetapi, 
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kurator diperbolehkan membagi langsung dengan menggunakan proporsionalitas 

jika itu dipandang sebagai solusi terbaik oleh kurator. 

2.3.2  Hubungan Kewenangan Direksi dan Kurator dalam Proses On Going 

Concern 

 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka (6) UU PT-2007).  

 Dalam Pasal 90 ayat (2) 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.  

 Kewenangan direksi perseroan demi hukum berakhir dengan 

dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jadi direksi sudah tidak 

dapat lagi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

 Kewenangan tersebut beralih kepada Kurator sepanjang kewenangan 

direksi untuk atau yang berkaitan dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan 

harta kekayaan Perseroan Terbatas yang pailit. Secara yuridis yang bertindak 

untuk dan atas nama perseroan terbatas adalah kurator, sehingga yang 

bertanggung jawab terhadap pihak ketiga juga kurator.  
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 Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang untuk dan atas nama 

perseroan terbatas dilakukan oleh kurator, agar menjadi sah dan mengikat. 

Tindakan direksi perseroan terbatas hanya berimplikasi ke dalam saja, maksudnya 

adalah direksi hanya bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran untuk membatu tugas- 

tugas kurator baik dalam pemberesan harta perseroan ataupun dalam hal usaha 

perseroan itu dilanjutkan. 

 Ada beberapa alasan kenapa tenaga dan pikiran direksi perseroan terbatas 

yang sudah diputus pailit dibutuhkan kurator khususnya untuk melanjutkan usaha 

perseroan terbatas yang sudah diputus pailit. Pertama, direksi mempunyai 

pengalaman yang cukup dalam menjalankan perseroan sebelum perseroan terbatas 

itu pailit, bahkan dalam hal perseroan tersebut dibidang yang sangat eksklusif dan 

sangat teknis tidak menutup kemungkinan kurator tidak mengerti mengenai 

pengendalian usaha perseroan terbatas tersebut. Kedua, direksi telah mengetahui 

betul seluruh aset- aset perusahaan baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva, 

sehingga pengetahuan direksi sangat diperlukan untuk mengamankan aset aktiva 

perusahaan serta mencegah masuknya kreditor fiktif dari perseroan tersebut untuk 

keperluan pencocokan utang-utang. Ketiga, berkaitan dengan leadership direksi 

dalam hal memimpin seluruh personalia perseroan terbatas tersebut
13

.  

 Oleh karena itu, direksi dalam proses melanjutkan usaha (on going 

concern) masih mempunyai eksistensi akan tetapi sepanjang tidak berkaitan 

dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas. 

                                                 
13

   M. Hadi Shubhan, Op.Cit, h. 214 
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Karena yang berhak dalam pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset 

perseroan terbatas adalah kurator. 

2.3.3  Hubungan Hukum Kurator dengan Komisaris, Pemegang Saham dan 

RUPS 

  Pemegang Saham jika dilihat secara ekonomi merupakan pemilik dari 

suatu perusahaan walaupun sebenarnya secara yuridis perusahaan adalah pemilik 

dari perusahaan itu sendiri yang mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai 

pengemban hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. 

Kedudukan pemegang saham sangat penting dalam suatu perseroan 

terbatas, karena para pemegang saham yang paling berkepentingan terhadap 

Perseroan Terbatas. Kepentingan itu berupa
14

  : 

1. Memperoleh pembagian keuntungan tahunan  

2. Jika saham Perseroan Terbatas memasuki pasar modal, maka akan 

memperoleh keuntungan jika harga kurs saham dalam bursa naik 

3. Memperoleh pembagian sisa harta kekayaan dalam hal Perseroan 

Terbatas bubar untuk menyalurkan kepentingan para pemegang saham 

itulah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).   

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang 

memiliki kedudukan tertinggi dalam menetukan arah dan tujuan perseroan. Rapat 

Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan yang meliputi penetapan dan 

perubahan anggaran dasar, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan 

persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, 

                                                 
14

 Ruddy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 197 
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pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. 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
15

 .    

 Kewenangan yang merupakan tugas pokok dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) tetap melekat pada pemegang saham, akan tetapi segala 

pengurusan yang berhubungan dengan harta pailit maupun penjualan dan juga 

dalam hal operasional tetap berada pada 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. Akan tetapi 

                                                 
15

   M. Hadi Shubhan, Op.Cit., h. 215 
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dalam UU PT-2007 tidak mengatur mengenai tata cara melaksanakan pengawasan 

tersebut. Tetapi dalam kepustakaan dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk melakukan penilaian terhadap hasil 

pekerjaan bawahan apakah sesuai dengan suatu pedoman atau kebijaksanaan yang 

ditetapkan sebelumnya
16

 .  

 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta 

memberikan nasehat kepada direksi, memeriksa dan mencocokkan pembukuan 

dan keadaan keuangan perseroan, memberhentikan direksi jika melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar  dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 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. 

 Di Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU-2004 dijelaskan bahwa “Debitor pailit 

demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya 

yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit 

diucapkan”. 

                                                 
16

   Ibid. h.242 
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Pasal 75 ayat (2) UU PT-2007 menjelaskan bahwa dalam forum RUPS, 

pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan 

Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan 

mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Tugas 

atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (beheer, 

administration or management) Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau 

dimanage oleh Direksi. Hal itu ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti
17

: 

a) Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan, 

b) Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan “pengurusan“ 

Perseroan untuk kepentingan Perseroan. 

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi 

tugas atau fungsi meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan 

pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata 

lain, melaksanaan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan arti sesuai dengan 

maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau 

kapasitas yang diberikan undang-undang dan AD kepadanya. Direksi sebagai 

pengurus (beheerder, administrator or manager) Perseroan, adalah “pejabat” 

Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan (a Director 

is an officer of the company). Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau 

                                                 
17

   M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h. 345-346. 
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karyawan (he is not an employee). Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat 

pembayaran prefensial (preferential payment) apabila Perseroan dilikuidasi.  

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin 

tugas sehari-hari yakni membingbing dan membina kegiatan atau aktivitas 

Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD. Hal 

itu ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2). Fungsi pengurusan, meliputi 

pengurusan “sehari-hari” dari Perseroan.  

Kewenangan direksi menjalankan pengurusan implikasi dari pelaksanaan 

fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang 

(macht, authority or power) kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan 

demikian, Direksi mempunyai kapasitas (capaciteit, capacity), menjalankan 

pengurusan Perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-batas 

kewenangan dalam menjalankan pengurusan.        

 Dalam Pasal 104 Ayat (1) UU PT-2007 Direksi tidak berwenang 

mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga 

sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Pada prinsipnya Pasal 104 ayat (1) UU PT-2007, 

memberi hak kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan pailit 

terhadap diri Perseroan dalam bentuk voluntary petition. Akan tetapi, hak itu tidak 

secara inherent melekat pada diri Direksi. Agar Direksi mempunyai kewenangan 

mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan. Direksi wajib 

lebih dahulu memperoleh “persetujuan” (goedkeuring, approval) dari RUPS. 
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Selama belum ada persetujuan RUPS, Direksi tidak berwenang mengajuakan 

permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan yang bersangkutan, dengan 

demikian hak Direksi untuk mempailitkan Perseroan melalui voluntary petition, 

bukan kewenangan yang melekat secara inherent pada diri Direksi, akan tetapi 

kewenangan itu baru ada pada diri Direksi, digantung pada syarat adanya 

persetujuan RUPS lebih dahulu. Selama belum ada persetujuan (goed keuring, 

approval) dari RUPS, tertutup kewenangan Direksi mengajukan permohonan 

pailit untuk mempailitkan Perseroan. 

 Pada Pasal 104 ayat (2) UU PT-2007 Dalam hal kepailitan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta 

pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan 

tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas 

seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dan harta pailit tersebut. Pasal 104 ayat (2) 

ini mengatur tanggung jawab Direksi terhadap seluruh Kewajiban Perseroan yang 

telah dipailitkan, apabila ternyata kewajiban itu terhadap para kreditor tidak 

terlunasi seluruhnya dari harta kekayaan Perseroan yang dipailitkan. Apabila 

Direksi mengajukan voluntary petition untuk mempailitkan Perseroan berdasar 

persetujuan RUPS, dan ternyata kepailitan itu terjadi karena “kesalahan” atau 

“kelalaian” DIreksi, kemudian ternayata harta pailit Perseroan tidak cukup 

membayar seluruh kewajiban utang kepada para kreditor, dalam hal yang 

demikian, setiap anggota direksi secara tanggung renteng (hoofdelijk 

aansprakelijkheid, joint and severally liable) bertanggung jawab terhadap seluruh 
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kewajiban pembayaran utang yang tidak terlunasi dari harta Perseroan yang 

dipailitkan tersebut. 

 Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atas 

kepailitan Perseroan, berpedoman kepada Penjelasan Pasal 104, yakni harus 

diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 

KPKPU-2004. Tanggung jawab secara tanggung renteng Direksi, bukan hanya 

ditegakkan penerapannya atas kepailitan Perseroan melalui cara voluntary 

petition, dengan syarat asal terbukti, bahwa kepailitan itu akibat kesalahan atau 

kelalaian Direksi mengurus Perseroan. Selanjutnya, tanggung jawab secara 

tanggung renteng tersebut, berlaku juga terhadap anggota Direksi yang salah atau 

lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangaka waktu 5 (lima) 

tahun “sebelum” putusan atau penetapan pernyataan pailit diucapkan Pengadilan 

Niaga. Prinsip pertanggungjawaban secara tanggung renteng yang seperti ini, 

bertujuan sebagai landasan prefentif atau upaya pencegahan bagi anggota Direksa 

untuk bener-bener bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara 

tekun dan cakap (diligent and skill) mengurus kepentingan Perseroan. Jangan 

hanya mau menerima berbagai macam fasilitas yang lengkap dan gaji yang cukup 

besar, tetapi juga harus berani memikul tanggung jawab yang sepadan dengan gaji 

dan tunjangan yang diterimanya. 

 Terkait Dewan Komisaris pada Pasal 115 ayat (1) UU PT-2007 dalam hal 

terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam 

melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan 

kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan 
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akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung 

renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang 

belum dilunasi. Faktor yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris 

bertanggung jawab atas kepailitan perseroan, menurut hukum sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) UU PT-2007, ikutnya anggota Dewan 

Komisaris bertanggung jawab atas Kepailitan Perseroan, apabila terpenuhi 

persyaratan kepailitan terjadi karena kesalahan atau pengawasan yang dilakukan 

Dewan Komisaris
18

. Syarat atau faktor pertama yang dapat menyeret anggota 

Dewan Komisaris ikut memikul tanggung jawab atas kepailitan Perseroan, apabila 

kepailitan terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris 

melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada pengurusan yang 

dijalankan Direksi. Syarat yang kedua, harta kekayaan perseroan tidak mencukupi 

membayar seluruh kewajiban
19

, sehingga apabila harta pailit Perseroan “tidak 

mencukupi” membayar seluruh kewajiban Perseroan kepada para kreditor. Dalam 

hal yang demikian, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab 

secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban yang belum terlunasi dari 

harta kekakayaan Perseroan. Tanggung jawab secara tanggung renteng yang 

dijelaskan di atas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak 

menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, asal 

terpenuhi syarat yang dijelaskan di atas.    

Dalam pasal tersebut sangat jelas mengatur kalau debitor pailit yang dalam 

hal ini diartikan sebagai subjek hukum perseroan itu sendiri dan juga termasuk 

                                                 
18

  Ibid, h. 463 
19

  Ibid, h. 464  
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organ-organ perseroan terbatas. Organ-organ perseroan terbatas maka tidak dapat 

lagi untuk mengurus operasional perseroan. Apabila di logika untuk 

mengoperasikan perseroan harus ada modal buat hal tersebut. Sedangkan organ-

organ perseroan tidak bisa menguasai ataupun menggunakan harta perseroan yang 

pailit. 

 Oleh karena itu, komisaris, pemegang saham, dan RUPS  dalam proses on 

going concern masih mempunyai eksistensi akan tetapi sepanjang tidak berkaitan 

dengan pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset perseroan terbatas. 

Karena yang berhak dalam pengurusan dan perbuatan pemilikan harta atau aset 

perseroan terbatas adalah kurator. 

 

2.4  Status Perseroan Terbatas dalam Hubungan Kontraktual ( Dalam 

Pailit)  

Eksistensi yuridis Perseroan Terbatas yang telah dipailitkan adalah masih 

tetap ada eksitensi badan hukumnya. Karena status Perseroan Terbatas (dalam 

pailit) berbeda maknanya dengan status Perseroan Terbatas (dalam likuidasi). 

Status Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) ini dikuti pembubaran badan hukum 

Perseroan Terbatas.  

 Jika keadaan Perseron Terbatas sebatas dalam pailit maka dapat 

mengaajukan perdamaian dan/atau melanjutkan usaha atau on going concern. 

Pada proses on going concern ini Perseroan terbatas dapat melakukan hubungan 

kontraktual dengan kreditor, akan tetapi sepanjang tidak merugikan aset debitor 

pailit. Yang bisa melakukan hubungan kontraktual ini bukan direksi lagi, tetapi 
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kuratorlah yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan hubungan 

kontraktual tersebut. Bahkan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga sebelum 

peseroan terbatas diputus pailit, dianjurkan mengganti spesimen tanda tangan 

direksi menjadi tanda tangan kurator. Apabila terjadi suatu kerugian harta pailit 

atas dampak yang ditimbulkan oleh hubungan kontraktual dengan pihak ketiga 

yang tetap bertanda tangan direksi, kurator berhak menuntut direksi secara pribadi 

atau pasang badan (gijzeling).  

 Dalam melakukan hubungan kontraktual biasanya dalam lembar kontrak 

dijelaskan bahwa perseroan terbatas dinyatakan “dalam pailit”. Hal ini dilakukan 

agar kreditor tahu bagaimana status perseroan terbatas tersebut dalam pailit.    
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