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BAB III 

 

UPAYA HUKUM DEBITOR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 

UTANG YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR 

 

3.1. Upaya Hukum dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang 

Dalam penyelesaian permasalahan utang piutang baik melalui lembaga 

kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak selalu semua 

pihak dapat menerima hasil penyelesaiannya dengan lapang dada. Terkadang ada 

pihak yang tidak puas dengan hasil penyelesaian permasalahan dan berusaha 

mengganti hasil tersebut. Untuk itu, para pihak yang belum puas dengan hasil 

penyelesaian permasalahan dapat melakukan upaya hukum. Hartini menyatakan 

bahwa upaya hukum merupakan cara atau jalur yang perlu ditempuh salah satu pihak 

dalam suatu perkara yang bersangkutan untuk mendapatkan keputusan yang adil 

(keadilan)
86

. Lebih rinci, Ismet Baswedan menyebutkan bahwa upaya hukum adalah 

langkah yang diatur dalam ketentuan hukum sebagai upaya bagi para pihak untuk 

memperoleh putusan yang lebih baik untuk menunjang kepentingannya atau sebagai 

cara melawan putusan pengadilan
87

. 
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Proses peradilan baik umum maupun niaga terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu 

permohonan diterimanya perkara dan putusan perkara. Atas 2 (dua) tahap tersebut, 

dilakukan sidang-sidang yang mewajibkan kehadiran para pihak. Para pihak yang 

bersangkutan dapat melakukan upaya hukum atas kedua tahap tersebut untuk 

membela kepentingannya. 

Dalam tahap pemeriksaan permohonan kepailitan, para pihak dapat melakukan 

upaya hukum berupa eksepsi dan jawaban prinsipal. Kedua upaya hukum ini diatur 

dalam Staatsblad 1941 Nomor 44 yang diberi nama Herzien Indlasch Reglement 

(untuk selanjutnya disebut dengan HIR) dan tidak diatur secara khusus dalam 

peraturan perundang-undangan kepailitan. Namun dalam praktiknya, proses 

Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan kedua 

upaya hukum tersebut untuk membuktikan benar atau tidaknya terpenuhinya syarat 

atas debitor untuk dipailitkan
88

. Eksepsi diajukan sebagai upaya menggugat ketentuan 

formil atas permohonan kepailitan, seperti benar tidaknya kewenangan mengadili 

perkara kepailitan yang terkait meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif
89

. 

Jawaban prinsipal merupakan upaya hukum tergugat yang membantah gugatan 

penggugat. Dengan kedua upaya hukum ini, debitor yang pada umumnya menjadi 

tergugat memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum guna mencegah 

diterimanya permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. 
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Dalam tahap pemeriksaan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan para pihak terhadap permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana diketahui bahwa syarat 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Pasal 222 

UUKPKPU hanyalah sekadar ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utang 

yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sifatnya lebih ringan apabila dibandingkan dengan syarat 

kepailitan. Hal itu mendukung kemudahan diterimanya permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Terlepas dari upaya yang bisa dilakukan debitor untuk 

membuktikan ketidaklengkapan atau kesalahan ketentuan formil permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor tetap bisa memperbaiki kesalahan 

ketentuan formil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

mengajukan kembali permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada 

Pengadilan Niaga. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada upaya 

hukum yang bisa dilakukan debitor ataupun kreditor untuk menolak permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Terdapat beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan dalam tahap setelah 

putusan perkara diucapkan. Dalam hukum acara perdata, dikenal 2 macam upaya 

hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Menurut Ismet 

Baswedan, upaya hukum biasa adalah langkah hukum yang dilakukan pihak terkait 

dalam rangka melawan atau mengubah putusan yang belum mempunyai kekuatan 

hukum berlaku tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah langkah hukum yang 
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dilakukan pihak terkait untuk melawan atau mengubah putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum berlaku tetap. Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3 

macam, yaitu perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa ada 

2 macam, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)
 90

.  

Dalam perkara kepailitan, upaya hukum biasa yang dapat ditempuh terhadap 

putusan perkara pailit hanyalah kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 

UUKPKPU. Upaya hukum perlawanan (verzet) dalam perkara niaga tidaklah sama 

dengan ketentuan upaya hukum perlawanan (verzet) dalam perkara perdata
91

. 

Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UUKPKPU, upaya hukum perlawanan (verzet) hanya 

dapat dilakukan terhadap penetapan hakim pengawas dalam proses kepailitan. Upaya 

hukum banding dalam perkara kepailitan yang semula diatur dalam UUK, sekarang 

telah ditiadakan dalam UUKPKPU. Suyatno menyatakan bahwa dihapuskannya 

ketentuan hukum upaya hukum banding dalam perkara kepailitan itu bertujuan untuk 

membantu penyelesaian perkara kepailitan dengan cepat, efektif, dan efisien
92

.  

Upaya hukum kasasi menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUKPKPU diajukan 

permohonannya kepada Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah 

tanggal putusan diucapkan. Apabila permohonan kasasi diterima, putusan atas kasasi 

tersebut harus diucapkan dalam batas jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah 

tanggal permohonan kasasi diterima sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUKPKPU. 
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Dalam sidang pemeriksaan tingkat kasasi tersebut, Mahkamah Agung hanya bisa 

membatalkan putusan pengadilan niaga atas dasar: 

1) Tidak berwenang atau melebihi batas wewenang 

2) Kesalahan penerapan atau pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku 

3) Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan 

perundang-undangan 

Ada 4 model kasasi dalam perkara kepailitan, yaitu kasasi dalam proses 

permohonan kepailitan yang diajukan para pihak dalam perkara, kasasi atas 

pencabutan pailit sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUKPKPU, kasasi atas 

penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian sesuai ketentuan Pasal 

160 ayat (1) UUKPKPU, dan kasasi atas penolakan putusan pengadilan terhadap 

daftar pembagian harta pailit sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (6) 

UUKPKPU
93

. 

Dalam putusan perkara kepailitan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde), upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh para 

pihak adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum derden verzet atau perlawanan oleh 

pihak ketiga tidak dapat dilakukan dalam perkara kepailitan karena tidak diatur dalam 

UUKPKPU. Bahkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUKPKPU secara tegas 

menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam perkara 

kepailitan hanyalah Peninjauan Kembali. 
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 Upaya Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan 

Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, upaya 

Peninjauan Kembali tidak hanya terbatas pada putusan kepailitan setelah tingkat 

pemeriksaan kasasi, tetapi juga dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga 

yang tidak diperiksa melalui tingkat kasasi
94

. Peninjauan Kembali dalam perkara 

kepailitan menurut Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU dapat diajukan berdasarkan alasan 

sebagai berikut: 

a. Penemuan bukti baru yang menentukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan 

tapi belum ditemukan pada saat tersebut. Alasan pengajuan Peninjauan Kembali ini 

hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah 

putusan diucapkan sesuai ketentuan Pasal 296 ayat (1) UUKPKPU. 

b. Terjadi kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi, 

kekeliruan yang nyata yang dimaksud adalah kesalahan berat dalam penerapan 

hukum.
95

 Alasan pengajuan Peninjauan Kembali ini hanya bisa diajukan dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan sesuai ketentuan Pasal 

296 ayat (2) UUKPKPU. 

Putusan Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung 

adalah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sesuai 

ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan 
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Lembaran Negara Nomor 3316 yang telah dicetak ulang (untuk selanjutnya disebut 

dengan UU No. 14/1985) juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut 

dengan UU No. 3/2009), menolak permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan 

Pasal 74 ayat (2) UU No. 14/1985 juncto UU No. 3/2009 dan mengabulkan 

permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 14/1985 

juncto UU No. 3/2009. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang untuk lebih lanjut akan dibahas pada sub-bab 

berikutnya. 

3.2. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

Putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang cukup mudah 

untuk dikabulkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) jo ayat (3) UUKPKPU, 

Pengadilan wajib mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang baik yang diajukan debitor ataupun kreditor. Ketentuan hukum yang 

membedakan hanyalah batas jangka waktu pengabulan yaitu paling lambat 3 hari 

untuk permohonan yang diajukan debitor dan paling lambat 20 hari untuk 

permohonan yang diajukan kreditor. 

Atas ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun debitor tidak hadir 

dalam sidang pemeriksaan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (3), Pengadilan Niaga 

berkemungkinan untuk menjatuhkan putusan verstek sehubungan ketidakhadiran 

debitor sebagai pihak yang dimohonkan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Lilik 

Mulyadi menyatakan bahwa tidak semua putusan verstek akan dikabulkan oleh hakim 

Pengadilan Niaga
96

. Sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim tetap perlu 

memeriksa bukti bahwa debitor layak dan telah memenuhi syarat untuk diajukan 

dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kewajiban debitor dalam membuktikan 

syarat untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 224 ayat (4) UUKPKPU, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang secara hukum wajib diberikan oleh Pengadilan khususnya juga ketika terdapat 

permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 229 ayat 

(3) jo ayat (4) UUKPKPU. 

Putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara langsung 

akan memberlakukan masa keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sementara terhadap debitor dengan batas jangka waktu paling lambat adalah 45 

(empat puluh lima) hari sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU. Akibat 

terkabulnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah 

harta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus sehingga debitor tidak 
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dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas harta kekayaan tanpa 

persetujuan pengurus
97

. 

Atas uraian tersebut, dapat dilihat bagaimana mudahnya putusan pernyataan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkabulkan. Padahal tidak ada upaya 

hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pernyataan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Bahkan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 235 

UUKPKPU. Hal itu tentunya cukup mempersulit bagi para pihak yang sebetulnya 

masih memiliki kesempatan untuk mencegah terlaksananya Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, tidak tertutup kemungkinan adanya debitor yang telah memenuhi syarat untuk 

dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun debitor 

tersebut masih lebih berkesempatan dan lebih mampu melakukan pembayaran utang 

terhadap kreditor apabila debitor tersebut tidak berada dalam keadaan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, karena keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang akan menempatkan harta debitor di bawah pengawasan pengurus, sehingga 

debitor tidak leluasa dalam mengurus hartanya. Tidak adanya upaya hukum terhadap 

putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentu memaksa debitor 

untuk tunduk pada putusan tersebut dan kepengurusannya atas hartanya menjadi 

terbatas. 
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Ketentuan tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bahkan dipertegas dalam ketentuan 

Pasal 293 UUKPKPU. Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 293 UUKPKPU 

tersebut pun hanya menyangkut putusan pengakhiran Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang akibat pengesahan perdamaian. 

Satu-satunya upaya hukum yang terbuka terkait pernyataan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah terbatas pada putusan pernyataan 

pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat putusan pengesahan 

perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 285 ayat (4) 

UUKPKPU yang memungkinkan dilakukannya upaya hukum kasasi. Atas uraian 

tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan pihak 

manapun untuk menolak putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

Dari tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan debitor maupun kreditor 

terhadap pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, timbul pandangan 

tidak terlindunginya kepentingan debitor dan kreditor, khususnya kreditor konkuren. 

Tidak terlindunginya kepentingan debitor dan kreditor konkuren ini dapat dilihat 

dalam proses pasca putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

terhadap debitor.  

Kepentingan debitor tidak terlindungi karena sesuai ketentuan Pasal 240 

UUKPKPU debitor tidak leluasa dalam melakukan tindakan kepengurusan atau 

kepemilikan atas hartanya karena harus meminta persetujuan pengurus, dibatasi masa 
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang memiliki batas jangka waktu 

270 hari sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU, serta dapat dipailitkan atas 

tidak berhasilnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Kreditor 

konkuren tidak terlindungi kepentingannya karena kreditor konkuren dapat menderita 

kerugian apabila debitor gagal dalam melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan dinyatakan pailit. Berbeda dengan kreditor preferen yang memiliki 

jaminan atas utang debitor sehingga tidak khawatir akan kepailitan debitor, kreditor 

konkuren dapat dipastikan memiliki risiko untuk tidak mendapatkan pemenuhan 

piutangnya yang sesuai dengan nilai utang semula secara lunas dalam hal debitor 

dinyatakan pailit
98

.   

Terlepas dari tidak terlindunginya kepentingan debitor dan kreditor konkuren 

dalam hal proses permohonan dan putusan pernyataan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, tidak adanya upaya hukum terhadap putusan pernyataan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah menjadi permasalahan hukum 

yang mendesak karena pada dasarnya tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang sesuai pendapat Tumbuan adalah untuk memberikan jangka waktu bagi debitor 

untuk membayar utang pada kreditor dengan memperbaiki kondisi ekonomis
99

. Selain 

itu, berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 245 UUKPKPU, debitor tidak 

boleh melakukan pembayaran utang kepada kreditor manapun. Ketentuan tersebut 

tentu melindungi debitor dari berbagai macam tekanan untuk segera melakukan 
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pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan melindungi para kreditor dari kreditor 

yang beritikad untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dan menyebabkan harta 

debitor tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditor. 

 Dengan kata lain, putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang tidaklah merugikan pihak manapun karena masa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini dapat dipandang sebagai sarana peringatan dan pemberi waktu 

bagi debitor untuk menata ulang kegiatan usahanya guna memperbaiki kondisi 

ekonomis agar bisa membayar utang-utangnya kepada para kreditor sambil 

memperoleh keuntungan yang lebih baik dari kegiatan usahanya. 

3.3. Upaya Hukum Pernyataan Pailit yang Berasal dari Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Kreditor 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya merupakan pemberian 

masa atau jangka waktu bagi debitor untuk berdiskusi dengan para kreditor mengenai 

cara dan ketentuan pemenuhan utang-utangnya. Namun tidak selalu Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dengan menyelesaikan permasalahan utang-

piutang antara debitor dengan kreditor. Terkadang ketidakberhasilan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengakibatkan debitor mengalami kepailitan. 

Debitor yang sedang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat 

dipailitkan karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ketidakhadiran Debitor 

Pada batas akhir jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sementara, debitor berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 5 UUKPKPU wajib 
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menghadiri sidang penentuan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang tetap. Jika debitor tidak hadir, debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. 

2. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Ada beberapa cara pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang 

menyebabkan pailitnya debitor, yaitu: 

a. Belum tercapainya persetujuan atas rencana perdamaian dalam jangka waktu 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan tidak diberikan 

perpanjangan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap sesuai 

ketentuan Pasal 228 ayat (5) UUKPKPU. 

b. Belum tercapainya persetujuan atas rencana perdamaian dalam jangka waktu 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sesuai ketentuan Pasal 230 ayat 

(1) UUKPKPU. 

c. Debitor melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 255 ayat (1) UUKPKPU yang mengakibatkan pengakhiran Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

d. Rencana perdamaian debitor disepakati oleh para kreditor untuk ditolak sesuai 

ketentuan Pasal 289 UUKPKPU. 

3. Penolakan pengesahan rencana perdamaian 

Apabila Pengadilan dalam pemeriksaan rencana perdamaian yang telah disetujui 

menemukan alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat 

(2) UUKPKPU, Pengadilan berwenang menolak mengesahkan rencana 

perdamaian yang telah disetujui debitor maupun kreditor. 
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4. Pembatalan Perdamaian 

Debitor yang dipandang lalai dalam memenuhi perdamaian dapat diajukan 

gugatan pembatalan perdamaian oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 170 

UUKPKPU jo Pasal 291 UUKPKPU. Apabila pembatalan perdamaian 

dikabulkan, debitor oleh Pengadilan dinyatakan pailit. 

Debitor yang dijatuhi pernyataan pailit maupun pihak lain yang merasa 

dirugikan akibat dipailitkannya debitor, seperti kreditor konkuren, tentu cenderung 

tidak bersedia menerima putusan pailit tersebut dengan begitu saja. Untuk itu, debitor 

atau kreditor konkuren berusaha melakukan upaya hukum terhadap putusan kepailitan 

akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kendala yang timbul bagi debitor 

atau kreditor konkuren adalah sedikitnya upaya hukum yang dapat dilakukan 

berdasarkan ketentuan UUKPKPU. 

Bila debitor mengalami kepailitan sebagai akibat pengakhiran Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang timbul dari kesalahan debitor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 255 ayat (6) jo ayat (1) UUKPKPU, debitor hanya dapat 

melakukan upaya hukum berupa kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan 

Pasal 256 jo Pasal 255 ayat (6) UUKPKPU. Pasal 256 UUKPKPU merujuk pada cara 

pengajuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang sesuai dengan cara pengajuan upaya hukum 

kasasi dan Peninjauan Kembali perkara kepailitan.  
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Pasal 255 ayat (6) UUKPKPU menyatakan bahwa debitor dalam Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dapat dipailitkan apabila melanggar ketentuan Pasal 

255 ayat (1) UUKPKPU, yaitu: 

a. Debitor melakukan tindakan pengurusan hartanya dengan itikad buruk dalam 

masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

b. Debitor merugikan atau telah mencoba merugikan kreditor 

c. Debitor melakukan perbuatan kepengurusan atau kepemilikan atas hartanya 

tanpa persetujuan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) 

UUKPKPU 

d. Debitor lalai dalam melakukan tindakan yang diwajibkan pengadilan pada masa 

atau setelah masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau lalai 

melakukan tindakan yang disyaratkan pengurus menyangkut harta debitor 

e. Harta debitor tidak mencukupi untuk melanjutkan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

f. Keadaan debitor tidak mendukung terpenuhinya kewajiban debitor kepada 

kreditor sesuai waktu yang telah ditentukan 

Selain upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan 

pernyataan kepailitan sebagai akibat pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang timbul dari kesalahan debitor sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) 

UUKPKPU jo Pasal 256 UUKPKPU, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan 

debitor atau kreditor konkuren terhadap pernyataan kepailitan akibat Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak adanya upaya hukum atas pernyataan kepailitan 
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akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bahkan diatur dalam Pasal 293 

ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun atas 

putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kecuali ditentukan oleh 

UUKPKPU, misalnya ketentuan Pasal 256 UUKPKPU. 

Sedikitnya keterbukaan upaya hukum yang dapat dilakukan debitor ataupun 

pihak lain yang berkepentingan terhadap putusan kepailitan akibat Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang ini mempertegas pandangan tidak terlindunginya 

kepentingan debitor maupun pihak lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan 

terjadinya penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana 

untuk mempailitkan debitor secara pasti dan tidak bisa dilakukan upaya hukum 

apapun. Oleh karena itu, patutlah dipertimbangkan ulang mengenai upaya hukum 

yang dapat dilakukan debitor maupun kreditor terhadap putusan kepailitan akibat 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat akibat hukum kepailitan hanya 

akan mempersulit atau bahkan merugikan para pihak dalam melakukan kegiatan 

usaha. 

Ditinjau dari upaya hukum yang bisa diambil berdasarkan UUKPKPU, upaya 

hukum kasasi dan peninjauan kembali atas kepailitan sebagai akibat pengakhiran 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang timbul dari kesalahan debitor 

memang wajar terbuka untuk dilakukan debitor maupun kreditor mengingat memang 

perlu ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesalahan debitor yang menyebabkan 

pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga mengalami 

kepailitan. Namun timbul permasalahan tersendiri ketika debitor dipailitkan dalam 
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masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasan selain kesalahan atau 

kelalaian debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (6) jo ayat (1) 

UUKPKPU. 

Selain alasan kesalahan debitor yang menyebabkan pengakhiran Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan 

debitor pailit akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu ketidakhadiran 

debitor dalam sidang penentuan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Tetap, tidak tercapainya persetujuan atas usulan rencana perdamaian, penolakan 

rencana perdamaian yang diusulkan debitor, dan pembatalan perdamaian. Dapat 

disetujui bahwa ketidakhadiran debitor dalam sidang penentuan pemberian 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap dan pembatalan perdamaian sebagai 

sebab kepailitan debitor memang tidak begitu mendesak untuk disediakan upaya 

hukum mengingat hal itu terjadi karena kesalahan debitor sendiri. Ketidakhadiran 

debitor dalam sidang seharusnya dapat diantisipasi oleh debitor sendiri mengingat 

agenda sidang pasca putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara 

telah ditentukan paling lambat 45 hari, sedangkan pembatalan perdamaian untuk 

menyebabkan debitor pailit sebagaimana dimaksud Pasal 170 UUKPKPU jo Pasal 

291 UUKPKPU juga telah mensyaratkan pembuktian dari debitor terlebih dahulu, 

sehingga debitor masih berkesempatan untuk mempertahankan kepentingannya. 

Berbeda dengan kedua alasan yang telah disebutkan diatas, alasan tidak 

tercapainya persetujuan kreditor atas usulan rencana perdamaian dan alasan 

penolakan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan sama sekali mengabaikan adanya 
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kemungkinan debitor memiliki kesempatan atas kemampuan melakukan pembayaran 

atas utang yang dimilikinya kepada para debitor. Sebagaimana diketahui bahwa 

tercapainya persetujuan kreditor harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU yaitu persetujuan lebih dari ½ jumlah 

kreditor konkuren yang hadir serta mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan 

kreditor konkuren dan persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor separatis yang hadir 

serta mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kreditor separatis. Sedangkan 

alasan penolakan pengesahan perdamaian didasarkan Pengadilan pada ketentuan 

Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU yaitu harta debitor lebih besar dari yang disetujui 

dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian 

tercapai karena ada penipuan atau persekongkolan dengan kreditor, atau biaya balas 

jasa pengurus belum dijamin untuk dibayar. 

Atas kedua alasan tersebut, debitor dan kreditor tidak bisa melakukan upaya 

hukum apapun. Hal itu patut disayangkan mengingat bahwa dalam suatu 

permasalahan utang piutang terkadang masih ada kesempatan dan kemampuan 

debitor untuk melakukan pemenuhan utangnya. Pandangan ini dapat dilihat 

berdasarkan pernyataan Richard Posner yang menegaskan bahwa debitor yang tidak 

mampu membayar utangnya namun masih berada dalam kondisi ekonomi yang layak 

secara penghasilan sebetulnya mampu melakukan pemenuhan utang namun hanya 

terkendala kondisi pasar yang kurang baik
100

. Posner secara tegas menyarankan 

                                                             
100

 Darminto Hartono, Op. Cit, h. 22, dikutip dari Richard Posner, Economics Analysis of 

Law, Little, Brown and Company, London, 1992, h. 400 
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penyelesaian utang dilakukan tanpa melalui kepailitan dan likuidasi harta pailit 

debitor, melainkan melalui restrukuturisasi utang yang dapat dipahami restrukturisasi 

bisa dilakukan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

Benar tidaknya adanya kemungkinan debitor masih mampu melakukan 

pembayaran utang tentu perlu dilakukan pembukian tersendiri. Namun hal itu 

terkendala kepailitan apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakibat 

pailit hanya karena dua alasan yang telah disebutkan yaitu tidak tercapainya 

persetujuan para kreditor dan penolakan pengesahan perdamaian. Padahal secara 

tegas Darminto Hartono menyatakan bahwa faktor penting dalam penataan ulang 

adalah penilaian atau valuation  seberapa besar kemampuan kondisi ekonomi debitor 

secara internal dalam melakukan pembayaran utang
101

. Dalam hal ini, perlu ada 

proses peniliaian yang cermat, akurat, dan teliti untuk membuktikan kemampuan 

debitor dalam melakukan pembayaran utang. Proses penilaian itu tidak bisa terwujud 

apabila debitor telah dinyatakan pailit akibat kedua alasan tersebut. 

Atas alasan tersebut, sebaiknya ketentuan Pasal 293 ayat (1) UUKPKPU perlu 

diatur ulang atau UUKPKPU perlu menambahkan upaya hukum yang terbuka bagi 

debitor ataupun kreditor selain yang dimaksud dalam Pasal 256 UUKPKPU. Untuk 

kedua alasan penyebab kepailitan akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yang dimaksud, dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi sebaiknya 

diizinkan untuk dilakukan oleh pihak yang terkait karena upaya hukum kasasi 

merupakan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

                                                             
101

 Darminto Hartono, Ibid, h. 25 
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judex jurist atau pengadilan yang memeriksa penerapan hukum pada putusan yang 

dimohonkan
102

. Upaya hukum kasasi terhadap pernyataan pailit akibat tidak 

tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang masih memegang prinsip utama lembaga kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu peradilan yang cepat, efektif, dan 

efisien karena tidak melalui proses peradilan tingkat banding yang pada dasarnya 

memiliki tingkatan yang sama dengan peradilan tingkat pertama, yaitu sama 

pengadilan judex factie atau pemeriksaan fakta dan bukti dari suatu perkara.   

3.4. Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh 

Kreditor 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah banyak digunakan sebagai 

lembaga penyelesaian permasalahan utang piutang. Dari halaman situs pencarian 

putusan.mahkamahagung.go.id, dapat ditemukan terdapat kurang lebih 900 perkara 

terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
103

. 

Kasus yang akan dibahas adalah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang diajukan oleh kreditor. Salah satu perkara Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang dibahas adalah perkara Nomor 

10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST sebagaimana telah diputus secara final 

                                                             
102

 Ismet Baswedan, Op. Cit, h. 53 
103

 Putusan Mahkamah Agung, 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pkpu, dikunjungi pada tanggal 12 November 

2014 
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melalui putusan Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang diajukan oleh PT Bank BNI 

Syariah sebagai kreditor terhadap Purdi E. Chandra sebagai debitor. 

Kasus posisi dari perkara adalah bermula ketika Purdi E. Chandra sepakat 

untuk membentuk perjanjian utang-piutang dengan PT Bank Syariah dan kreditor 

konkuren lainnya. PT Bank BNI Syariah selaku kreditor separatis memperkirakan 

bahwa Purdi E. Chandra selaku debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang 

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai syarat permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) 

UUKPKPU. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, PT Bank BNI Syariah mengajukan 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas Purdi E. Chandra kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Setelah pemanggilan debitor untuk hadir pada sidang permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dan pemeriksaan daftar utang  debitor, Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU memberikan 

putusan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dengan 

Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 April 2013 

kepada debitor beserta penunjukkan hakim pengawas serta pengurus untuk 

menangani perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Setelah 

dinyatakan bahwa debitor berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sementara, Pengurus mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang sementara kepada Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sesuai 
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ketentuan Pasal 226 ayat (1) UUKPKPU untuk menginformasikan kepada 

masyarakat umum sekaligus kreditor lain yang mempunyai piutang terhadap debitor. 

Debitor sesuai ketentuan Pasal 265 UUKPKPU mengajukan rencana 

perdamaian kepada kreditor. Terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, 

diselenggarakan rapat kreditor pertama tertanggal 23 April tahun 2013 yang dihadiri 

oleh PT Bank BNI Syariah sebagai kreditor separatis dana beberapa kreditor 

konkuren lainnya. Pada rapat verifikasi tertanggal 8 Mei 2013, disepakati setiap 

bagian dan jumlah utang yang diakui dan diverifikasi atas debitor, yaitu tagihan 

kreditor yang telah diakui secara tetap dan tagihan kreditor yang diakui sementara. 

Tagihan kreditor yang diakui secara tetap adalah tagihan kreditor separatis sejumlah 

satu kreditor separatis dan tagihan kreditor konkuren sejumlah tiga kreditor konkuren. 

Sedangkan tagihan kreditor yang diakui sementara adalah tagihan dari satu kreditor 

konkuren. 

Atas verifikasi para kreditor, diadakan rapat pemungutan suara atas rencana 

perdamaian yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2013. Dalam rapat tersebut, empat 

kreditor konkuren dan satu kreditor separatis hadir. Rencana perdamaian debitor 

disetujui oleh satu kreditor separatis dan 3 kreditor konkuren, sedangkan satu kreditor 

konkuren tidak menyetujui rencana perdamaian debitor. Setelah dilakukan 

penghitungan suara, ternyata untuk persetujuan dari kreditor konkuren tidak mewakili 

2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan kreditor konkuren. Atas hal tersebut, sesuai 

ketentuan Pasal 230 ayat (1) UUKPKPU menurut hakim pengawas berpendapat 

bahwa debitor harus dinyatakan pailit. 
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Melalui putusan Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013.PN.Niaga.Jkt.Pst, dinyatakan 

bahwa usulan rencana perdamaian tidak mencapai quorum atau persetujuan bersama 

dan debitor selaku termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan 

berada dalam keadaan pailit. Atas putusan pernyataan pailit tersebut, debitor 

mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tertanggal 18 Juni 2013. 

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 

menyatakan bahwa permohonan kasasi dari debitor selaku pemohon kasasi tidak 

dapat diterima dengan alasan bahwa debitor telah secara sah dan terikat dinyatakan 

dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama jangka waktu 45 hari, tidak 

tercapai perdamaian dalam batas jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang sehingga dinyatakan pailit, dan berdasarkan ketentuan Pasal 293 ayat (1) 

UUKPKPU tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan terkait kepailitan akibat 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Dilihat dari uraian perkara tersebut, dapat dipahami bahwa Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diajukan oleh kreditor, yaitu PT Bank BNI 

Syariah. Proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak 

bermasalah karena sudah bisa mencakup para kreditor yang memiliki piutang atas 

debitor. Permasalahan timbul ketika tidak tercapai persetujuan diantara para kreditor. 

Dalam perkara ini, hanya ada satu kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana 

perdamaian debitor. Ternyata jumlah suara kreditor konkuren yang menyetujui 

tidaklah mewakili 2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan kreditor konkuren sehingga 

dipandang bahwa tidak tercapai syarat persetujuan rencana perdamaian. Oleh karena 
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itu, tidak terpenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a UUKPKPU yang 

mengakibatkan hakim pengawas untuk menerapkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) 

UUKPKPU untuk menyarankan debitor pailit. 

Syarat diterimanya perdamaian dapatlah dipandang sebagai syarat yang 

mempersulit debitor untuk bisa mencapai perdamaian. Dalam hal ini, patut dilihat 

bahwa debitor dibatasi dengan batas jangka waktu 45 hari sesuai ketentuan Pasal 225 

ayat (4) UUKPKPU. Batas jangka waktu tersebut tentu tergolong cukup singkat bagi 

debitor untuk menyusun suatu rencana perdamaian. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 

265 UUKPKPU, hanya debitor sendiri yang dapat menyusun rencana perdamaian 

tanpa adanya saran atau usulan dari para kreditor yang bersangkutan. Akibatnya, 

sangat sulit bagi debitor untuk  mendapatkan persetujuan dari keseluruhan para 

kreditor atas rencana perdamaian yang dapat memenuhi seluruh kepentingan seluruh 

kreditor. 

Tidak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap oleh para 

kreditor juga mempersulit debitor dalam menyusun kembali rencana perdamaian 

secara tepat waktu. Oleh karena itu, debitor dinyatakan pailit akibat tidak tercapainya 

persetujuan dari para kreditor dan batas waktu yang singkat. Hal ini tentu merugikan 

debitor dan kreditor lainnya yang telah menyetujui rencana perdamaian mengingat 

ketentuan Pasal 293 ayat (1) UUKPKPU bahwa tidak ada upaya hukum atas putusan 

pailit akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Tidak disetujuinya rencana perdamaian debitor dan putusan pernyataan pailit 

debitor ini patut dinilai kurang tepat karena dua hal, yaitu: 
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a. Dalam perkara ini, mayoritas kreditor baik kreditor separatis maupun kreditor 

konkuren telah menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan debitor. Hal itu 

menggambarkan kepercayaan para kreditor pada debitor untuk bisa merealisasikan 

pemenuhan utangnya terhadap para kreditor yang bersangkutan. Dengan kata lain, 

debitor masih mungkin dan mampu melanjutkan pembayaran dengan cara dan 

penataan ulang kegiatan usahanya sebagaimana debitor telah usulkan. Apabila 

kreditor konkuren yang tidak setuju berpendapat lain, sewajarnya kreditor konkuren 

tersebut menyatakan alasan ketidaksetujuannya atas usulan rencana perdamaian 

debitor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 265 UUKPKPU mengenai pihak yang dapat 

mengajukan usulan rencana perdamaian sebaiknya tidak dipandang sebagai pasal 

yang limitatif, khususnya dalam hal rapat pemungutan suara kreditor terhadap 

persetujuan perdamaian.  

Pengaturan ketentuan pengajuan rencana perdamaian oleh kreditor yang tidak 

setuju ini patutnya didasarkan pada asas keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Penjelasan bagian umum UUKPKPU. Layaknya syarat permohonan kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bisa diajukan oleh kedua belah pihak, 

yaitu debitor dan kreditor, sebaiknya usulan rencana perdamaian juga dapat dilakukan 

oleh debitor dan kreditor. Dengan demikian, setiap pihak terlindungi kepentingannya 

dan tidak merasa didiskriminasikan kedudukan hukumnya. Terlebih lagi pada 

dasarnya kepailitan merupakan ultimum remidium atau cara terakhir dalam 
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menyelesaikan permasalahan utang piutang
104

 sehingga setiap pihak berhak untuk 

melakukan tindakan yang mencegah terjadinya kepailitan. 

Perlu ada wacana bahwa kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian 

yang diusulkan debitor sebaiknya juga mengajukan rencana perdamaian yang sesuai 

dengan kepentingannya dan dapat mengakomodasi kepentingan segala pihak. Tidak 

menutup kemungkinan juga sebaiknya kreditor yang mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal ini PT Bank BNI Syariah, juga 

mengajukan rencana perdamaian. Hal ini disebabkan pertimbangan bahwa rencana 

perdamaian yang dapat diusulkan kreditor ada kemungkinan didasarkan pada 

pertimbangan finansial atau ekonomis yang lebih prospektif dibandingkan kondisi 

debitor yang sebelum diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, sehingga dapat mendukung usaha debitor dalam melakukan pemenuhan 

kewajiban pembayaran utangnya secara lebih baik dan menguntungkan semua phak 

terkait. 

b. Ketentuan Pasal 293 ayat (1) UUKPKPU hendaknya perlu diatur ulang atau 

diberi perkecualian untuk putusan pernyataan kepailitan akibat tidak tercapainya 

persetujuan rencana perdamaian oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

230 ayat (1) UUKPKPU. Dalam perkara ini, terlihat bahwa seluruh kreditor telah 

menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan debitor, sedangkan hanya ada satu 

kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan debitor 

tanpa adanya alasan yang jelas serta tanpa usulan rencana perdamaian dari kreditor 
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 M. Hadi Shubhan, Op. Cit, h. 83 
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konkuren tersebut. Akibatnya, debitor dinyatakan pailit. Benar bahwa akibat 

kepailitan tidak akan merugikan kreditor separatis karena kreditor separatis telah 

memiliki jaminan yang mencukupi nilai utang debitor terhadap kreditor tersebut. 

Namun, kreditor konkuren yang lainnya dapat mengalami kerugian yang 

memberatkan diri mereka akibat kepailitan debitor karena mereka cenderung tidak 

mendapatkan pemenuhan utang sesuai nilai utang yang mereka pinjamkan pada 

awalnya
105

 meskipun Pengadilan tetap akan membagikan harta pailit sesuai dengan 

proporsi masing-masing. 

Baik debitor maupun kreditor konkuren yang tidak dapat mengajukan upaya 

hukum apapun atas putusan pernyataan pailit akibat Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tersebut tidaklah mendapat perlindungan hukum. Hal itu 

disebabkan ketidakadaan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat 

(1) jo 230 ayat (1) UUKPKPU tidaklah dilandasi asas keadilan sebagaimana 

dimaksud dalam latar belakang UUKPKPU yang ada pada Penjelasan bagian umum 

UUKPKPU. Ketidaksetujuan kreditor konkuren dalam perkara ini tanpa adanya 

alasan yang jelas dan rencana perdamaian daripadanya adalah pelanggaran asas 

keadilan karena ketidaksetujuan kreditor konkuren ini merugikan kepentingan seluruh 

kreditor dan debitor. 

Atas pertimbangan tersebut, tidak hanya debitor saja yang berkepentingan 

untuk mencegah terjadinya kepailitan. Kreditor konkuren juga berkepentingan untuk 

mencegah terjadinya kepailitan debitor yang dapat merugikan kepentingan mereka. 
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 Darminto Hartono, Loc Cit 
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Oleh karena itu, perlu ada upaya hukum yang terbuka bagi para pihak tersebut untuk 

memungkinkan diubahnya atau dicabutnya pernyataan pailit akibat tidak tercapainya 

persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

Upaya hukum yang sebaiknya bisa dilakukan oleh debitor maupun kreditor 

terhadap pernyataan pailit akibat tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana 

perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah upaya 

hukum kasasi. Melalui upaya hukum kasasi, debitor ataupun kreditor sebagai 

pemohon kasasi dapat mengajukan memori kasasi yang mendalilkan mengenai usaha 

pembuktian kemampuan debitor dalam melakukan pemenuhan utang dengan alasan 

kesalahan penerapan ketentuan hukum yang berlaku atau kelalaian pemenuhan syarat 

yang ditentukan undang-undang. 

Dalam perkara ini, debitor atau kreditor konkuren dapat menggunakan alasan 

kesalahan penerapan ketentuan hukum yang berlaku untuk memohon kasasi. 

Penggunaan kedua alasan itu didasarkan dari tidak ada upaya pelaksanaan pemberian 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap dari para kreditor meskipun para 

kreditor sadar bahwa jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 

45 hari itu tidaklah cukup hanya karena usulan rencana perdamaian tidak disetujui 

oleh satu kreditor konkuren. 

Benar bahwa putusan akhir dari perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang diajukan oleh kreditor ini mengakibatkan kepailitan Purdi E. Chandra 

sebagai debitor. Hal itu seharusnya bisa dihindari jika debitor dan kreditor bersedia 
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melakukan perundingan atau negosiasi mengenai pemenuhan utang terhadap kreditor 

tanpa harus melalui jalur litigasi. 
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