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JURNAL SKRIPSI 

 

ABSTRAKSI  

Didalam dinamika kepailitan berkaitan dengan suatu badan usaha 

perseroan terbatas akan menjelaskan keberadaan kurator dalam 

konteks adanya suatu organ perseroan terbatas ketika perseroan 

tersebut sedang berada dalam status kepailitan, apa yang mendasari 

dan bagaimana transformasi didalamnya mengingat masing-masing 

organ mempunyai kewenangan yang tidak dapat dipisahkan dari 

adanya suatu perseroan terbatas, bagaimana kondisi dan konsekuensi 

dari perusahaan tersebut didalam menyandang status kepailitan dan 

dimana kurator berfungsi sebagai untuk penanganan yang dibutuhkan 

terkait dengan kepailitan dalam konteksnya. 

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Organ ( direktur, Komisaris, RUPS), 

Kurator. 
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Latar Belakang Jurnal Skrpsi 

Penggunaan doktrinal research dalam penulisan skripsi 

merupakan metode yang digunakan dalam bidang keilmuan 

hukum dimana para subyek melakukan telaah  sebagai dasar 

acuan untuk dipertahankan dalam sidang yang digunakan 

oleh tim penguji untuk melakukan uji kelayakan dari skripsi 

yang bersangkutan. 

Didalam konteks kepailitan membedakan antara 

kepailitan  yang disandang subyek hukum ketika kepailitan 

dialami oleh suatu perusahaan maka mengikuti status yang 

telah disandangnya akan hadir kurator dalam menangani 

perusahaan tersebut dimana ketika kembali melihat dari 

keberadaan perusahaan dalam hal ini adalah Perseroan 

Terbatas didalamnya terdapat suatu organ yang tidak dapat 

dipisahkan. Dengan demikian akan diperlukan mekanisme 

tersendiri terlebih ketika diputuskan bahwa usaha kegiatan 

dilanjutkan, dalam hal ini akan dapat dilihat perbedaan pula 

dalam PKPU dan juga pailit. 

 Kurator mempunyai tugas berlainan ketika putusan 

yang dijatuhkan PKPU atau dengan Pailit meskipun jumlah 

kreditor dan keberadaan utang adalah dasar yang sama untuk 

menempuh jalur litigasi pada bidang kepailitan. Dalam 
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penelaahan dengan mekanisme penelitian hukum yang ada 

yakni dengan menggunakan metode doctrinal research seperti 

yang dianut oleh fakultas hukum dengan menggunakan 

pendekatan konseptual dan juga statute approach bersumber 

kepada bahan hukum primer yakni bahan hukum yang besifat 

utama dan juga bahan hukum sekunder yakni berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum yang didalamnya terdapat juga 

pendapat para ahli hukum khususnya dalam bidang hukum 

kepailitan.  

 

Syarat Untuk Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit 

Lembaga litigasi pengadilan niaga untuk 

menyelesaiakan persoalan antara para pihak terkait dengan 

kompetensi absolute didalamnya. Diantaranya yakni pada 

lembaga litigasi jalur kepailitan merupakan sarana untuk 

menyelesaiakan persoalan hutang piutang dengan debitor 

berkaitan dengan adanya utang yang tidak mendapatkan titik 

temu dalam penyelesaiannya. 

Dalam pailit rencana perdamaian yang diajukan oleh 

debitor disediakan dikepaniteraan dan anggota panitia 
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kreditor sementara akan mendapat salinan yang kemudian 

akan memberikan pendapatnya, pengesahan untuk itu 

mengikat semua kreditor dengan tidak ada pengecualian, 

apabila kepailitan dibuka kembali maka pengajuan 

perdamaian tidak dapat dimintakan kembali yang seketika 

kurator akan melakukan pemberesan sebagai kewajibannya, 

perdamaian dapat dituntut pembatalan apabila debitor lalai 

dalam memenuhi isi yang kemudian wajib dibuktikan oleh 

kreditor bahwa telah terpenuhi, dalam pengesahan 

perdamaian tercapai dan memperoleh kekuatan hukum tetap 

maka kepailitan berakhir. 

Pada saat proses kepailitan sedang dilaksanakan kurator 

dapat meminta persetujuan panitia kreditor sementara dalam 

rangka melanjutkan usaha debitor untuk pertama kali 

berkaitan panitia kreditor sementara telah dibentuk dengan itu 

tidak adanya panitia kreditor sementara maka kurator 

memerlukan izin dari hakim pengawas ( terdapat pada pasal 

104 uu no 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU ). 

Demikian dapat disimpulkan didalam perdamaian akan 

terdapat sebuah rencana perdamaian beserta jangka waktunya 

dan ditindak lanjuti dengan suara didalam rencana 

perdamaian itu sendiri kemudian akan terdapat sidang 

pengesahan rencana perdamaian berikut upaya hukum yang 
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dapat dilakukan apabila rencana perdamaian mendapat 

penolakan dan hal-hal yag berlaku setelah sidang rencana 

perdamaian dilakukan beserta dalam hal adanya pembatalan 

perdamaian. 

Sedangkan dalam situasi yang timbul dalam rapat 

pencocokan piutang mengenai rencana perdamaian dan tidak 

adanya usul untuk itu maka didalam muatan rapat ketika 

terdapat usul untuk melanjutkan perdamaian maka akan 

dilakukan pembicaraan mengena usulan rencana perdamaian, 

ketika status perdamaian ditolak maka setelah penolakan 

memperoleh status hukum tetap kurator atau kreditor 

mengajukan usul kepada hakim pengawas yang akan ditindak 

lanjuti dengan pengadaan rapat  

 

Kedudukan dan Peran Kurator Dalam Perusahaan 

Dilanjutkan Berkaitan Dengan Organ Yang Ada 

Didalam status kepailitan sedang disandang perseroan, 

maka kualitas subyek dari debitor berkaitan dengan harta 

kepailitan berganti wewenangnya kepada curator dapat 

dilihat ketika dimulainya tugas kurator yang mempunyai 

kualitas semenjak putusan pailit diucapkan meskipun 

terhadapnya diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan 
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kembali. Hal ini berkaitan dengan prinsip serta merta yang 

terdapat didalam hukum kepailitan. Bahkan kurator dapat 

mempunyai wewenang mengawasi apabila dimohonkan 

sebelum putusan pailit dijatuhkan dalam rangka pengelolaan 

usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau 

penganggunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan 

merupakan wewenang kurator. Hal ini akan lebih mudah 

dilakukan apabila ditujukan pada perusahaan pailit yang tidak 

dilanjutkan usahanya dimana akan terjadi segala mengenai 

inventerisasi berikut penelusuran perikatan-perikatan yang 

telah dilakukan berikut selanjutnya sesuai wewenang yang 

dimiliki kurator, seperti dalam konteks pemutusan hubungan 

kerja yakni hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

bedasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah, kurator berwenang melakukan 

pemutusan hubungan kerja. 

Dengan kata lain kurator terkait penanganan perusahaan 

pailit yang dilanjutkan tidak hanya seperti dalam yang 

dimiliki kelembagaan direksi, akan tetapi sebagaimana yang 

dimiliki organ lainnya sepanjang berhubungan dengan fungsi 

pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan 

perseroan dalam rangka pengurusan dan pemberesan dalam 

kepailitan. 
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Kesimpulan  

Skripsi yang dibuat menemukan jawaban bahwa proses 

kelanjutan usaha Perseroan Terbatas dapat dilakukan ketika 

kurator mendapatkan izin dari hakim pengawas bilamana 

tidak terdapat panitia kreditor sementara untuk pertama kali 

dan ketika setelah tidak adanya rencana perdamaian atau 

ketika rencana perdamaian ditolak maka akan melalui proses 

pembahasan dalam rapat kreditor ketika rapat pencocokan 

piutang dan kemudian kurator terkait penangan pada 

perusahaan pailit yang dilanjutkan tidak hanya seperti fungsi 

dalam kelembagaan direksi, akan tetapi sebagaimana yang 

dimiliki organ lainnya sepanjang berhubungan dengan proses 

pengurusan dan pemberesan harta kekayaan dalam rangka 

proses kepailitan. 

Dengan adanya kesempatan keberlangsungan usaha 

debitor maka baik bagi kreditor untuk lebih menjamin 

pemenuhan haknya dan bagi debitor bersangkutan tidak 

menutup kemungkinan tetap menjalankan aktivitas bisnisnya 

sehingga menyebabkan mekanisme perusahaan tetap berjalan 

dengan baik dan semestinya tanpa menimbulkan suatu 

kerugian. 
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