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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1                  Latar Belakang 

             

                 Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor 

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah 

pengawasan Hakim Pengawas1. Kepailitan sering dikaitkan dengan masalah 

utang piutang antara pihak yang disebut sebagai debitor yang memiliki 

piutang dengan pihak yang disebut kreditor. Adapun permasalahan yang 

dimaksud adalah adanya ketidakmampuan debitor dalam memenuhi 

kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditor. 

 

                 Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 (UU KPKPU), dijelaskan 

mengenai pengertian kreditor dan debitor. Debitor pada dasarnya, adalah 

“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang 

pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan pengertian 

kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

undang-undang yang dapat di tagih dimuka pengadilan”. 

 

                                                         
1 Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 

Tahun 2004, Pasal 1. 
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                 Berbeda dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah “Debitor” dan 

“Kreditor”, melainkan istilah si berutang (schuldenaar) dan si berpiutang 

(schuldeischer)2. Menurut Pasal 1235 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 

1234 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata, si berpiutang adalah pihak 

yang wajib memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan 

dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun 

karena undang-undang3.  

 

                 Dalam kepailitan, terdapat beberapa pengertian terkait definisi dari 

utang itu sendiri. Dalam UU KPKPU utang didefinisikan sebagai kewajiban 

yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang 

akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian 

atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak 

dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari 

harta kekayaan Debitor4.  

 

                 Selain definisi utang yang diberikan oleh UU KPKPU, utang juga 

dapat diartikan sebagai perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban 

dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan 

                                                         
2 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-

undang No.4 Tahun 1998, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti,2002), hal 115. 
3 Ibid. 
4 Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 

Tahun 2004, Pasal 1.ayat 6. 
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bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta 

debitor5.  

 

                 Selain definisi utang, sebelum melaksanakan kepailitan, kita juga 

harus memperhatikan tujuan dari kepailitan itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan 

dari kepailitan adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh 

debitor dan kreditor. Secara rinci, kepilitan dilakukan karena beberapa tujuan, 

antara lain6: 

1. Mencari jalan untuk mencapai perdamaian, sehingga kepailitan bias 

dicabut dan pembayarann utang dapat dilanjutkan dengan penjadwalan 

ulang pembayaran;  

2. Melakukan penjual terhadap asset debitor supaya hasilnya dapat 

dibayarkan kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan 

hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditor (Separatis, preferens 

dan Konkuren); 

3. Menghindari perebutan asset debitor yang berpotensi merugikan 

kreditor lainnya, dengan membawa proses kepailitan menjadi proses 

publik yang transparan dan terbuka untuk umum dan menempatkan 

orang independen untuk melaksanakan pengurusan; 

4. Memaksimalkan nilai harta pailit untuk memastikan nilai pelunasan 

yang maksimal bagi para kreditor. 

 

                                                         
5 Kartini Muljada, Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal 10. 
6 Sutan Remy Sjahdeini, op cit., hal 122. 
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                 Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang 

Kepailitan di Indonesia, mengatakan merupakan hal yang wajar apabila suatu 

hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini7: 

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan; 

Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan 

dana yang sama – disebut sebagai harta kepailitan – yang disediakan 

untuk pembayaran tuntutan Kreditor. Kepailitan menyediakan suatu 

forum untuk likuidasi secara kolektip atas asset debitur. Hal ini 

mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian 

kekayaan debitur. Ini memberikan suatu jalan cepat untuk mencapai 

likuidasi dan juga pembagian. 

2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat 

diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor; 

Pada dasarnya, para Kreditor dibayar secara pari passu; mereka 

menerima suatu pembagian secara pro rata parte dari kumpulan dana 

tersebut sesuai dengan besarnya tuntuan masing-masing. Prosedur 

dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan 

suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui 

sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya. 

3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan 

yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan 

kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan 

                                                         
7 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), hal 9. 
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mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum 

kepailitan modern, perhatian yang besar diberikan kepada 

kepentingan sosial yang dilayani oleh kesinambungan kegiatan 

usaha dan terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja.   

 

                 Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh 

Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor ia 

dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya 

kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. 

Sementara itu, bagi kreditor ia akan mengalami ketidakpastian tentang 

hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk 

kepentingan tersebut, UU KPKPU menentukan pihak yang akan mengurusi 

persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu Kurator, yang akan melakukan 

pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dengan para kreditornya8. 

 

                 Dalam sebuah litelatur, dapat dilihat bahwa terdapat tingkatan 

kreditor kepailitan yang dapat dilihat sebagai berikut9: 

a. Kreditor Separatis; 

b. Kreditor preferen; dan 

c. Kreditor Konkuren 

                                                         
8 Imran Nating, Peranan dan Tangung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta 

Pailit Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 57.  
9  Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

(Jakarta: PT Alumni, 2006), hal 127. 
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                 Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan 

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan10. Adapun kreditor preferen atau 

kreditor Separatis dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur 

dalam pasal 1139 KUHPdt dan Pasal 1149 KUHPdt. Adapun kreditor 

Konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai 

keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain11. 

 

                  Dalam praktiknya, pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu 

penting bagi kreditor Separatis dan kreditor preferen, karena mereka dapat 

mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan 12 . Hal 

demikian berbeda dengan kreditor Konkuren yang tidak memiliki benda 

jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta 

debitor. 

 

                 Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang 

memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan 

membereskan harta palit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 UU KPKPU). 

 

                 Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekadar bagaimana 

menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian 

                                                         
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid, hal 35. 
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dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan 

nilai harta pailit tersebut.  

 

                 Dengan demikian, Kurator dituntut untuk memiliki integritas 

yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk 

menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya 

benturan kepentingan dengan debitur maupun Kreditor               

 

                Kurator dalam mencapai tujuan kepailitan, yang pada dasarnya 

untuk menjamin pemenuhan hak-hak debitor dan kreditor, kasus kepailitan 

sering kali menemui permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahan 

yang terjadi adalah terjadinya kesalahan oleh Kurator dalam menentukan 

status para kreditor. 

 

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang 

dengan putusan Nomor 03/G.PMH/2014/PN.-Niaga Smg dan Nomor 

291.K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Perkara antara PT. Citra Mandiri Multi Finance 

(selanjutnya disebut Penggugat) sebagai salah satu kreditor pailit menggugat 

Ibu Endang Srikarti Handayani, S.H.,M.Hum (selanjutnya disebut 

Tergugat), selaku Kurator dari Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku 

Direjtur dari CV. Zentrum DSB (dalam pailit) karena kedudukanya sebagai 

kreditor Separatis dirubah menjadi kreditor Konkuren oleh Kurator. 

Sementara, sewaktu dalam proses verifikasi utang, Penggugat telah 
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ditetapkan menjadi kreditor Separatis karena dirinya memegang hak 

jaminan fidusia atas 25 unit bus Zentrum.  

 

Berawal dari Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan 

kendaraan bus dalam keadaan baru, 25 unit bus Zentrum yang dibuat dalam 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan secara fidusia dengan Akta 

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM 

Provinsi Jawa Tengah. Dari 25 unit bus, yang menjadi permasalahan hukum 

antara Penggugat dan Tergugat adalah sebanyak 16 unit bus. 

 

Terhitung sejak proses verifikasi utang pada tanggal 15 

November 2013, Tergugat mulai mengumpulkan bus-bus yang menjadi 

jaminan fidusia agar para kreditor Separatis dapat lebih mudah melakukan 

pengecekan phisik pada bus. Sebelum melakukan pengecekan phisik, para 

kreditor Separatis diharuskan mengajukan surat permohonan pengecekan 

phisik kepada Tergugat. Penggugat telah memberikan surat permohonan 

pengecekan phisik kepada Tergugat. Tetapi dari 25 unit bus, Tergugat hanya 

memberikan izin untuk 9 unit bus. 

 

Alasan Tergugat melakukan hal tersebut adalah karena adanya 

tagihan yang belum dibayarkan kepada PT. Hartono Raya Motors dan PT. 

Duta Cemerlang karena sewaktu itu diberikan giro kosong oleh debitor, 
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sehingga Tergugat membatalkan dan merubah sifat Penggugat sebagai 

kreditor Separatis menjadi kreditor Konkuren setelah proses verfikasi utang. 

 

1.2                  Rumusan Masalah  

                 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wewenang Kurator dalam melaksanakan eksekusi harta 

pailit Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan ? 

2. Bagaimana tanggung jawab seorang Kurator terhadap kasus 

kepailitan yang ditanganinya apabila Kurator keliru dalam 

menentukan status kreditor ? 

 

1.3                  Tujuan Penelitian 

                 Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui wewenang Kurator dalam melaksanakan eksekusi 

barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

2. Untuk menelusuri dan menganalisis risiko hukum terhadap tanggung 

jawab Kurator yang digugat oleh salah satu kreditor akibat statusnya 

diubah menjadi kreditor Konkuren dari kreditor Separatis.  

 

1.4                  Manfaat Penelitian  

                 Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 

1. Segi akademis 
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Manfaat penelitian dapat dilihat dari segi akademis yaitu, dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

dan secara khusus pada bidang hukum kepailitan yang berkenaan 

dengan wewenang dan tanggung jawab Kurator dalam kepailitan. 

2. Segi praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para 

Kurator agar dapat mengantisipasi adanya kesalahan dalam 

menentukkan status para kreditor dalam kepailitan melalui produk 

perundang-undangan sehingga tercipta keadilan dan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. 

 

1.5                  Sistematika Penelitian 

 

                 Demi mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis 

mengorganisasi skripsi ini ke dalam bagian-bagian berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

                 Isi dari bab ini merupakan gambaran dari bab-bab  selanjutnya yang 

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini yang 

menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, 

manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

                 Pada bab dua ini mencakup dua sub-bab yang terdiri dari landasan 

teoritis dan landasan konseptual. Kedua sub-bab tersebut menjabarkan tentang 

pengertian seputar kepailitan dan tanggung jawab Kurator serta ketentuan 

perundang-undangan yang beruhubungan dengan penanggungan utang dan 

kepailitan sehingga dapat dijadikan kerangka berpikir dan landasan hukum 

dalam Penelitian skripsi ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

                 Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode Penelitian yang 

digunakan oleh penulis, beberapa pendekatan yang dipakai dalam penulisan 

skripsi, cara dalam memperoleh bahan penelitian, sifat analisis penelitian, 

serta hambatan-hambatan dan penanggulangannya. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

                 Bab empat diuraikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan dalam Bab II. Bab ini menguraikan hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan, 

pemikiran kerangka ke depan serta konklusi, hasil penelitian tersebut akan 

dianalisis dan akan dilihat kesesuaiannya dengan teori yang diajukan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

                 Bab terakhir skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas dari Bab I hingga Bab IV, dan disertai dengan 

saran yang diberikan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




