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Jarang kita membahas dan menyoroti bahwa pengaturan tentang 
kepailitan itu sesungguhnya penting bagi dunia usaha dan iklim ekonomi suatu 
negara.  Orang hukum atau para profesi hukum akan melihat hadirnya undang-
undang tentang kepailitan sebagai semacam reinkarnasi dari produk hukum 
lama jaman Belanda, yang tampil dengan wajah baru dan mungkin hal-hal 
baru. Tentu saja merupakan tantangan yang perlu dipelajari guna 
meningkatkan kemahirannya berperkara di bidang kepailitan, yang pastinya 
akan merebak menjadi sumber lahan baru, klien baru.  Dari sisi momentum 
dan kerangka situasi politik dan ekonomi keluarnya undang-undang tersebut, 
memang secara logis menuntut kesiapan infrastruktur, kelembagaannya, dan 
profesionalisme semua pelakunya. Antara lain lembaga struktur pengadilan 
baru, prosedur, para hakimnya, para profesi yang terkait, dan lainnya.   
Mungkin pula dilihat sebagai suatu perangkat kaidah yang perlu didalami dan 
dikuasai, karena situasi yang melatarbelakanginya sangat khusus, serta 
fenomenal. Diwarnai oleh situasi krisis, dimana banyak pihak gagal bayar atau 
tak berhasil menyelesaikan utang mereka, atau tidak mampu menstrukturisasi 
keuangan perusahaan mereka, atau bahkan sengaja lari dari kewajiban mereka.  
Sehingga menempatkan hukum tentang kepailitan dalam ekspektasi yang 
tinggi yakni sebagai suatu senjata untuk memaksa penyelesaian tentang kredit 
macet secara tepat waktu, efisien dan efektif.      

Sesungguhnya bila kita menilik dari kacamata makro dan sedikit 
menyentuh aspek ekonomi, maka perlunya kehadiran hukum tentang 
kepailitan adalah sebuah konsekuensi tentang berkembangnya sistem 
pembayaran dan pendanaan yang tidak dapat lagi mengandalkan diri pada 
kemampuan internal, melainkan memerlukan apa yang disebut dengan kredit 
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atau external financing. Kredit atau utang dan transaksi-transaksi yang tidak 

linear sifatnya membuat sistem pendanaan atau financing menjadikan skema 
utang dan kewajiban menjadi lebih rumit dan lebih mempermudah terjadinya 

apa yang disebut sebagai cidera janji, atau default - sekalipun banyak pihak 
memperdebatkan bahwa kedua terminologi tersebut tidak dapat disamakan.   
Celakanya dalam suatu negara yang sistem pendataan serta administrasi 
publiknya masih “amburadul” semacam di Indonesia ini, maka hak para 
kreditor untuk meyakini bahwa semua kreditnya atau pinjaman akan aman 
dan dapat ditarik kembali dengan cepat, paling tidak dengan mengeksekusi 
jaminan, tampaknya hanya akan ada di awang-awang. Betapa tidak, tidak ada 
institusi yang memberikan jasa pelayanan data yang akurat tentang apakah 
perusahaan A ini benar memiliki aset bergerak atau tidak bergerak, letaknya 
dimana, nilainya seberapa dan sebagainya, tidak tengah dijaminkan dan 
sebagainya. Siapa pemilik gadai surat saham atau sekuritas lainnya misalnya.  
Kalau kita bertanya, mungkin informasinya dapat diperoleh, namun siapa yang 
menjamin bahwa suatu hari nanti ada pihak lain yang mengaku bahwa aset 
tersebut telah dijaminkan padanya.  Jadi level akurasi sebetulnya juga suatu 
kondisi yang mutlak, selain juga tentang data perusahaan lainnya. Seperti 
misalnya apakah kreditor akan dengan mudah memperoleh informasi tentang 

profil liability sebuah perusahaan calon debitornya? Dalam konteks tersebutlah 
maka hadirnya hukum tentang kepailitan ini—dengan asumsi bahwa ia dapat 
diefektifkan, akan menjadi suatu penjara atau solusi yang akan mengatasi ‘biaya 
tinggi’ karena berlarutnya dana macet yang membuat ekonomi jadi tidak 
efisien, dan menjadikan pelajaran dimasa depan tentang perlunya basis data 
ekonomi di negara ini.    

Kedua, karena perkembangan sifat dan bentuk nilai aset unit usaha yang 

kini telah bergeser dari yang semula bersifat tangible menjadi intangible.   
Pengukuran dan penilaian terhadap aset-aset seperti hak-hak atas HAKI atas 

IT, goodwill, prospect dan networks, cenderung berkembang menggantikan aset-

aset tangible.  Perkembangan nilai dan sifat aset ini telah menggeser skim-skim 

utang piutang dan penjaminannya, dan dengan aset-aset yang intangible, maka 

nilai jaminan-jaminan semacam itu menjadi lebih vulnerable alias sangat 
sensitif, sangat mudah jatuh secara drastis, terhadap rumor dan sebagainya.  
Sehingga akibat akhirnya adalah terjadi ketidak- seimbangan antara nilai utang 
dengan nilai jaminan, dan terjadilah kebutuhan restrukturisasi hingga 
kebutuhan mempailitkan. Hadirnya hukum tentang kepailitan ini dengan 
demikian harus dibaca dalam konteks upaya menyingkirkan dan mengatasi 
hambatan hambatan berusaha dan melakukan investasi, yang secara langsung 
maupun tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal di atas.  Selain itu juga 

memberikan keyakinan lebih kepada para kreditor yang prudent, bahwa adalah 
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aman untuk menyalurkan kredit usaha, dan yang akhirnya mendorong 
ekspansi dan pertumbuhan sektor riil.   Mungkin mengatasi ketidakhadirannya 
basis data atau informasi tentang profil utang sebuah perusahaan, maka 
prudensialnya pihak kreditor akan dijelmakan dengan mematok nilai jaminan 
jauh di atas nilai aset yang sesungguhnya. Dengan demikian maka profil 
kewajiban menjadi jauh lebih tinggi dari sewajarnya. Melembunglah risiko 
ekonomi dunia usaha kita.  

Masalah kepailitan merupakan salah satu dari masalah hukum yang 
hingga kini mengundang suatu debat publik yang berkepanjangan, tidak saja 
di Indonesia, namun di Amerika Serikat, maupun di Inggris, dan mungkin di 
belahan dunia lain.  Khususnya dalam hal pengaturannya, atau pembentukan 
perundang-undangannya. Banyak kritik yang dilontarkan terutama tentang 
aspek- aspek pembagian harta atau aset perusahaan, manfaat dari 
restrukturisasi finansial, maupun aspek moralitas tentang lenyapnya kewajiban 
debitor dan sebagainya, seperti misalnya dasar moral tentang adakah debitor 
berhak untuk melepaskan diri dari status pailit sesudahnya.  Apalagi bila 
ternyata ia adalah debitor kooperatif dan beritikad baik. Apakah prospek 
berusahanya di kemudian hari harus dibiarkan lenyap? Apakah justru tidak 
harus dibantu dan ditumbuhkan kembali usahanya tersebut? Bagaimana pula 
membedakan perlakuan, kepada mereka yang demikian dengan para debitor 
yang memang sengaja berniat buruk, menggelapkan kekayaan perusahaan dan 
sebagainya. Kubu yang mendukung agar si debitor yang insolven tersebut 
dipenjara saja sebagai ganti kewajiban pembayaran utangnya, dan kubu yang 
mengatakan bahwa situasi pailit adalah wajar bagi pengusaha.  

Namun situasi pailit sebetulnya melahirkan keadaan-keadaan yang 
spesifik dan unik, yang masing-masing mungkin membutuhkan perangkat 
pengaturan, seperti misal terjadi situasi dimana seorang kreditor tiba-tiba 
mengalami kesulitan keuangan, karena merasa hutangnya telah jatuh tempo 
dan merasa butuh dengan segara agar utangnya terbayar, akan dapat 
mengajukan pailit si debitor tersebut.  Sementara itu sekelompok kreditor 
lainnya sebetulnya berpendapat lain, dan merasa tidak perlu mempailitkan, 
karena cicilannya berjalan lancar dan sebagainya. Masing-masing kreditor 
memiliki hak yang seimbang, dan adalah sangat merugikan kelompok kreditor 
yang menginginkan usaha debitor tetap jalan sehingga tetap mampu membayar 
utang. Tindakan kreditor pertama yang menyatakan debitor itu insolven, akan 
melahirkan akibat berantai, seperti bahwa kelayakan atau prospek usaha dan 
pengembalian utang yang semula masih ada akan menjadi sirna. Adakah si 
debitor dan kelompok kreditor lainnya tersebut tidak dapat memiliki 
kewajiban juga untuk menjaga dan memelihara kondisi usaha si debitor dan 
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memelihara kemampuan bayarnya—yang notabene adalah guna kepentingan 
kreditor lainnya?  Dengan kata lain tidak dijatuhkan atau dirusak oleh gugatan 
pailit si pihak kreditor pertama tadi?   Mempertimbangkan bahwa tindakan 
seorang kreditor yang mempailitkan tersebut, akan mengakibatkan jatuhnya 
nilai aset dan prospek kedepan dari usaha debitor tadi, dan akibat lanjutannya 
adalah secara keseluruhan kemampuan bayar yang semula masih ada, akan 
seketika musnah, dan akibatnya tentu merugikan si kreditor sendiri juga.    
Dalam hal ini secara tidak langsung hak kelompok kreditor yang menginginkan 

si debitor survive dan mampu mengembalikan utang, jadinya seakan dilanggar 
dan dikorbankan oleh kreditor pertama.  Bukan oleh si debitor.     

Sesungguhnya dasar pertimbangan diundangkannya aturan tentang 
kepailitan adalah untuk memaksimalkan perolehan para kreditor secara 

keseluruhan, atau merespon pada masalah ‘common pool problem’. Hal mana 
ditegaskan oleh Thomas H. Jackson   sebagai berikut:  

“the basic problem that bankruptcy law is designed to handle, both as a normative 

matter and as a positive matter, is that the system of individual creditor remedies may 
be bad for the creditor as a group when there are not enough assets to go around,  because 
creditors will tend to act in self-interested ways in seeking repayment, without regard to 
whether their individual collection activities reduces value for creditors as a group.1  

Sementara itu dari segi pembuatan hukumnya, badan legislatif mengakui 
sulitnya untuk merumuskan undang-undang yang dapat dioperasikan dan 
efektif. Seringnya Kongres mengganti undang-undang ini bukanlah suatu 
fenomena baru, tidak saja di Amerika Serikat.  Bahkan di Inggris, seringnya 
perubahan tersebut diibaratkan sesering bunglon berganti warna kulit.  Dapat 
dicatat dalam kurun waktu satu dekade saja, Amerika Serikat telah mengubah 
undang-undang kepailitan tiap pergantian tahun, yakni di tahun 1984, 1986, 
1988, 1990, 1992, dan 1994. Karena masalah-masalah kontroversial yang 
muncul tak jua kunjung terselesaikan, maka Kongres membentuk semacam 

komisi khusus, yang dinamai National Bankruptcy Review Commission. Komisi 
ini mencoba berkeliling negara bagian dan menginventarisasi masalah yang 
muncul dalam rangka menyempurnakan sistem kepailitan, dan hingga akhir 
1997 Komisi telah mencatat sekitar 200 rekomendasi yang diajukan untuk 
tujuan penyempurnaan tersebut.2 Contoh pengaturan kepailitan yang stabil 

 
1 G Eric Brunstad Jr., “Bankruptcy and The Problems of Economic Futility: A Theory on the Unique Role of 

Bankruptcy Law”, The Business Lawyer, Vol 55, February 2000.  footnote p.503    

 
2 idem.,pp. 499-501  
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barangkali adalah negara Belanda, Dutch Bankruptcy Act yang telah berusia 
sekitar 100 tahun, namun tidak banyak mengalami amandemen yang berarti.3    

Sejalan dengan pendapat beberapa penulis yang prinsipnya meragukan 
manfaat dari undang-undang Kepailitan mengatasi masalah seputar hak 
kreditor-debitor dan masalah insolvensi debitor,  David Gray Carlson dalam 

bukunya tentang Contemporary Issues in Bankruptcy and Corporate Law: 

Bankruptcy Theory and  the Creditors’ Bargain, (1992)  dan juga Barry  E Adler  

dalam bukunya tentang “Financial and Political Theories of American Corporate 

Bankruptcy” ( 1998)  mengajukan berbagai upaya restrukturisasi keuangan  
untuk menggantikan proses kepailitan yang disupervisi oleh pengadilan. 4 

Belanda pun tampaknya tidak tertinggal untuk berupaya melakukan 
pembaharuan hukum kepailitan, dan gejala seperti yang dipikirkan dan 
dialami oleh negara di belahan Amerika Serikat juga mengimbas dan oleh 
sebab itu dinyatakan oleh Reinout D. Vriesendorp cs., bahwa: 

the Dutch Bankruptcy Act also provides for the suspension of payments, which is 
a mechanism that would make possible the reorganization of firms in financial distress.  
Under US law there are two forms of insolvency procedure: Chapter 7 regulates the 
liquidation of firms, and Chapter 11 provides for the financial reorganization of firms.  
It is fair to say that the suspension of payments procedure is more similar to Chapter 11 
and the Dutch bankruptcy procedure and Chapter 7 are similar procedure.5   

Oleh sebab setelah lebih dari seratus tahun, dan sebuah panitia khusus 
di Belanda dibentuk untuk itu. Panitia ini melakukan berbagai langkah 
pengumpulan data yang relevan, dengan bantuan peneliti dari berbagai 
universitas seperti Nijmegen Catholic University, Leiden University dan 
Erasmus University (Rotterdam). Upaya upaya mengatasi atau menolong 
perusahaan dalam kesulitan keuangan juga dapat ditengarai dari 
diterbitkannya Principles for Multi-Bank Workouts atau Statement of 
Principles for a Global Approach to Multi-creditor Workouts, pada tahun 

2000, yang disusun oleh INSOL International yang dinaungi oleh INSOL 

Lender Groups. Pada dasarnya ke 7 prinsip yang dituangkan dalam panduan 
tersebut adalah hasil pengamatan yang telah berlangsung selama kurang lebih 
30 tahunan, yang akhirnya menghantarkan para kreditor dan lembaga 
keuangan internasional yang tergabung dalam INSOL tersebut, pada suatu 

 
3  Reinout D. Vriesendorp, Joseph A McCahery, Frank M.J. Verstijlen, Comparative and International 

Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands”, BJ – Den Haag 2001.  p. vii. 
4  E. Brunstad, Jr. p. 503  
5  Vriesendorp. P.IX. 
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keyakinan bahwa sebagai kreditor, mereka “…can achieve better returns through 

supporting an orderly and expeditious rescue or workout of a business in financial 
difficulty than by forcing it into formal insolvency.”  Bahkan lebih jauh dikatakan 

dalam assessment mereka bahwa otoritas di banyak negara, dengan berbagai 
alasan, sangat mendorong dan mendukung adanya berbagai alternatif solusi 
untuk mengatasi kesulitan keuangan dari para debitor, dan tidak terpancang 
pada upaya mempailitkan saja. Berbagai solusi dan upaya tersebut dikatakan 
meliputi:  

These include their wish to avoid the social and economic impact of major business 
failures where viable alternatives exist, to limit the damage to financial institutions that 
can result from unexpected and major debtor defaults (both directly and to lenders to 
those financial institutions) and generally to assist in the avoidance of more widespread 
economic damage.6 

Apabila meninjau ke belakang yakni secara historis, pada zaman Romawi 
dahulu misalnya, penyelesaian masalah ketidakmampuan bayar diatasi dengan 
berbagai bentuk solusi mulai dari yang paling keras hingga yang paling lunak, 
dengan prosedur yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Secara 

prinsip dikenal tiga esensi dari praktek kepailitan, yakni: debt collection, debt 

forgiveness, dan debt adjustment, hanya saja di awal awal masa zaman Romawi 
tersebut dikenal praktek praktek ‘pembalasan’, dimana pihak debitor yang 
gagal bayar dapat dijadikan budak oleh si kreditor, sebagai ganti pembayaran 
kewajibannya. Bahkan tidak jarang apabila si debitor memiliki banyak kreditor, 
maka si debitor harus menjalani semacam ‘hukuman fisik’ seperti dipotong 
telinganya, atau bagian tubuh lainnya mana yang menurut hemat si kreditor 
sesuai dengan proporsi utangnya. Walaupun tampak kejam, namun di masa 

itu konsep pengampunan atau debt forgiveness juga telah dikenal, khususnya 
bagi debitor yang beritikad baik dan berniat membayar, yang hanya karena 
tidak beruntung, maka ia menjadi tak mampu bayar.  Terhadap debitor 
demikian dikenal suatu prosedur yang disebut cessio bonorum.  Prosedur ini 

berkembang di masa Julius Caesar, adalah semacam assignment dimana aset 
debitor diserahkan kepada seorang curator bonorum, tampaknya seperti 
fungsi kurator, yang kemudian menjual properti atau aset tersebut untuk 
pembayaran kepada para kreditornya. 7  Apakah upaya paksa badan atau 
berbagai upaya semacam itu, tidak membuat kita kembali kepada masa lalu, 

 
6  Statement of Principles for  A Global Approach to Multi-Creditor Workouts – INSOL 

International  - London ,2000. p. 4. 
7 Brunstad, p.514-515. 
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dan bahkan memperumit persoalan dengan membawa masalah perdata 
memasuki wilayah publik?   

Dari perkembangan sejarah dari dulu hingga dewasa ini, seperti yang 

sempat diulas di Forum for Asean Insolvency Reform di Bangkok, Thailand 
Desember 2002 lalu, maka bila ada suatu perkembangan yang harus ada dalam 
soal kepailitan, maka akan terjadi didalam proses PKPU-nya atau 
restrukturisasinya. Skim-skimnya yang sangat dinamis dan inovatif, kemudian 
dimana dan bagaimana prosesnya, kepentingan manfaatnya secara hukum, 
ekonomis, secara politis, secara psikologis dan sosiologis, mungkin.  Bahwa 
proses tersebut akan lebih efektif berada di luar pengadilan dari pada di bawah 
supervisi sistem peradilan misalnya. 

Lain padang lain belalang, dan sekalipun Indonesia mewarisi perangkat 
substantif undang-undang dari Belanda juga, namun kita tidak tahu apakah 
perkembangan yang sama akan terjadi. Di Indonesia sendiri telah dapat dicatat, 
mengalami sekian kali perubahan. Bila ditelusuri pada jaman Belanda kita 

telah memiliki undang-undang tentang kepailitan, yakni Faillissements-

Verordering, Staatsblad Th. 1905 No. 217 juncto Staatsblad Th. 1906 No. 348.   
Kemudian dalam rangka menyikapi krisis ekonomi kemarin, pemerintah 
mengeluarkan langkah-langkah penanggulangan dengan konsideran adanya 
keadaan yang memaksa, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang atau Perpu Kepailitan No. 1 Th 1998, yang 
diundangkan pada tanggal 22 April dan dinyatakan berlaku 120 hari 
kemudian. Keluarnya Perpu adalah sebagai pemecahan secara substantif, 
sedangkan secara struktural, yakni dengan pembentukan Pengadilan Niaga, 
yang akan secara khusus menangani masalah-masalah kepailitan, dan 
menyelesaikannya secara cepat, adil, dan transparan, yang dengan demikian 
akan menciptakan adanya kepastian hukum.     

Waktu berjalan demikian cepat dan apa yang terjadi di negara kita di 
tahun-tahun 1997-1998 seakan seketika menguap dan terlupakan, sehingga 

hingga saat disusunnya proceedings ini masih terdengar pertanyaan, mengapa 
pengaturan tentang kepailitan ini berbentuk PERPU? Untuk menjawabnya 
dan sekaligus mengajak pembaca melakukan kilas balik ke tahun-tahun dimana 
Indonesia dilanda krisis, maka dapat disimak ungkapan Wakil Sekretaris 
Kabinet, Bambang Kesowo, pada waktu itu.  

Apabila nilai rupiah begitu terpuruk, maka mekanisme pasar itu pula 
yang menjadi salah satu penyebab. Dengan pemahaman tadi, bilamana inti 
krisis moneter terwujud di sekitar jatuhnya nilai tukar rupiah, maka 
ketidakpastian penyelesaian utang yang demikian besar, setidaknya telah dan 
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akan selalu memberi pengaruh terhadap krisis tsb.   … Karena besarnya peran 
dan kebutuhan penyelesaian utang swasta dalam krisis moneter tadi, maka 
upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan, adalah 
menghadirkan perangkat hukum …Asumsi yang betapapun telah melandasi 
sikap tadi adalah, gejolak di pasar uang dapat dibantu perbedaannya, apabila 
perspektif penyelesaian utang-piutang dapat dibuat jelas, baik bentuk maupun 
jadwal waktunya.  Dengan asumsi itu pula, kebutuhan valuta asing yang besar 
jumlahnya dengan jadwal waktu pemenuhan yang jelas, tidak perlu harus 
menimbulkan spekulasi di pasar uang dan merusak nilai tukar.  …penyediaan 
perangkat hukum ini adalah sebagai upaya untuk secepatnya memberikan 
kejelasan dan kepastiannya…Kepastian ini merupakan faktor penting dalam 
membentuk kepercayaan, bahwa Pemerintah benar-benar bulat hati dalam 
mewujudkan tekad untuk mengatasi krisis moneter. Faktor waktu dan 
keinginan untuk secepatnya memberikan terapi psikologis dalam rangka 

pemulihan kepercayaan, menjadi sangat penting, sangat mendesak, dan sangat 
memaksa. Karena itulah digunakan PERPU sebagai instrumen.  Frasa 
“kegentingan yang memaksa” dengan begitu perlu dipahami dalam kerangka 
untuk memelihara momentum yang penting tersebut.    Pengalaman jualah 
yang memberikan pelajaran, betapa soal “confidence building measures” ini 
begitu nyata, penting, segera, dan tidak dapat diabaikan. 8 

 Karena sifatnya Perpu, maka ia membutuhkan proses konversi menjadi 
produk undang-undang dan dikukuhkanlah Perpu tersebut sebagai UU No 4 
Th 1998 pada tanggal 23 Agustus 1998, dengan catatan bahwa dalam jangka 
waktu paling lama 1 tahun sejak diundangkannya UU tersebut, Pemerintah 

wajib menyusun draft RUU tentang Kepailitan secara komprehensif, untuk 
diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama. Perlu dicatat bahwa lahirnya 
Perpu didasari atas situasi yang memaksa, dan oleh sebab itu materi Perpu yang 
dikukuhkan sebagai UU No 4. tersebut memang belum pernah dibahas 
bersama dengan DPR.  Dengan demikian wajarlah bahwa Pemerintah diminta 

menyempurnakan dan mengajukan draft-nya dalam waktu 1 tahun.  

Mengingat adanya komitmen pemerintah untuk dengan sungguh-
sungguh menyelesaikan masalah utang swasta, maka implementasi dari 
undang-undang tentang kepailitan tersebut tetap dengan cermat di monitor.  
Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah adanya ketidak satuan asas, 
dalam perumusan pasal-pasalnya, selain dari adanya permasalahan 
implementasi dalam penerapannya. Hal lain yang dapat teridentifikasi adalah 

 
8  Pengarahan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 /1998. tentang 

Perubahan Undang-undang Kepailitan, oleh Bambang Kesowo, Wakil Sekretaris Kabinet, 

disampaikan dalam rangka seminar I tentang PERPU No 1/1998, di Jakarta 29 April 1998 
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adanya kebutuhan untuk meningkatkan kecakapan serta keahlian dari pihak 
pihak yang terlibat langsung dalam proses kepailitan itu sendiri, seperti 
misalnya dan tidak terbatas pada para hakim pengadilan niaga, para kurator, 
para hakim pengawas, balai harta peninggalan dan para juru lelang, dan tak 
terkecuali para pengacara maupun para pencari keadilan atau para pihak d.h.i 
kreditor maupun debitor.  

Masih kurangnya skill maupun keahlian tersebut dapat dipahami 
mengingat bahwa baru sejak diundangkannya Perpu No. 1/1998 para profesi 
terkait seperti hakim niaga, para kurator, para hakim pengawas mempelajari 
secara cepat ketentuan tentang kepailitan tersebut. Oleh sebab itu dapat 
dikatakan bahwa masyarakat tidak dapat mengharap banyak bahwa para 
profesional terkait tersebut akan memperoleh penguasaan yang memadai, 

hanya dengan kursus atau training selama 2 minggu, misalnya. Sebagai contoh 
misalnya, seorang kurator atau pengurus, untuk dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, mungkin memerlukan pengetahuan yang lebih dari sekedar 
pengetahuan hukum saja.  Pastinya ia akan dituntut memahami aspek bisnis, 
keuangan, akuntansi, mungkin administrasi perusahaan, atau juga psikologi.    

Pola penerapan undang-undang tentang kepailitan di Indonesia tentu 
tidak dapat dilepaskan dari keadaan sistem hukum di Indonesia. Beberapa hal 
tentang ketidak-transparannya dan tidak dapat diaksesnya keputusan 
pengadilan yang ada, mengakibatkan tidak berkembangnya suatu iklim yang 
menumbuh-kembangkan keputusan pengadilan yang lebih baik. Betapa tidak, 
para hakim tidak dapat melakukan semacam pola saling asuh, atau saling 
belajar dari sesama rekan hakim tentang sebuah keputusan. Iklim mana tidak 
pula memacu sistem kontrol dan sistem yang memacu para hakim 
menghasilkan pertimbangan yang lebih handal.  Apalagi menumbuhkan 

kebiasaan dissenting, misalnya. Selain itu struktur dan kelembagaan yang 
menaungi profesi masih sangat rapuh dan relatif baru. Oleh sebab itu 
profesionalisme belum dapat diandalkan, dan manakala profesionalisme masih 
demikian rapuh, sistem ekonomi masih mencari cari pemapanan, sistem 
politik masih merambah dan mengkorup semua sektor dan lapisan, termasuk 
proses penegakan hukum dan pembuatan hukum atau fungsi legislatif, maka 
alhasil implementasi sebuah aturan, tak terkecuali hukum tentang kepailitan 
akan tidak dapat diharapkan pula. Sehingga sebetulnya secara logis hampir 
dapat diramalkan bahwa pembaharuan undang-undang kepailitan nantinya 
tidak akan memberikan perubahan berarti terhadap proses penanganan 
kepailitan dengan supervisi dari pengadilan ini. Citra buruk, kelemahan 
struktur, rapuhnya profesionalisme, serta lemahnya penegakan hukum, 

korupsinya sistem politik, singkat kata karakter soft state kita seperti yang 
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dikatakan Gunnar Myrdal, tidak akan membawa negara kita pada landas maju 
yang berbeda dari yang semula.  

Namun begitu dalam batasan konsep pengaturan saja, bila kita 
menempatkan diri di barisan yang positivis–legalistik, maka terdapat beberapa 
hal yang teridentifikasi yang mengakibatkan diperlukannya   perubahan dari 
UU No 4/ 1998 antara lain adalah:  

A. Perubahan Judul Undang-Undang.  

Perubahan judul undang undang ini yang semula Undang-undang 
tentang Kepailitan, kini disarankan menjadi Rancangan Undang-undang 
tentang Kepailitan dan Penunda Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).   
Semula direncanakan dan dirumuskan suatu draft RUU tentang 
Restrukturisasi Utang. Namun dalam sekian forum dengar pendapat, banyak 
masukan yang mempersoalkan alasan diperlukannya UU tentang 
Restrukturisasi tersebut.  Pertama karena upaya upaya restrukturisasi dan pola 
restrukturisasi pada umumnya bukanlah suatu yang dapat dengan sederhana 
dipolakan dan dibuatkan model-modelnya. Banyak pihak mengatakan bahwa 
tidak pernah ada satu situasi yang sama untuk direstrukturisasi, sebaliknya 
maka tidak ada satu pola yang cocok untuk semuanya. Oleh sebab itu 
kreativitas dan inovasi dalam upaya restrukturisasi tidak perlu dibatasi dan 
diatur dalam undang-undang, yang akhirnya justru menimbulkan batasan-
batasan, dan mengurangi fleksibilitas dalam upaya restrukturisasi.   Oleh sebab 
itu dalam suatu Konferensi di Bali tentang Kepailitan disepakati untuk 
menampung langkah-langkah restrukturisasi dalam PKPU, apalagi mengingat 
bahwa dalam masa PKPU itu berbagai upaya restrukturisasi dapat dilakukan, 
sehingga tidak perlu adanya undang- undang tersendiri. Pertimbangan lainnya 
adalah bahwa ternyata banyak pihak yang tidak cukup memahami bahwa 
dalam upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan berbagai restrukturisasi.       

Dalam rangka mereformasi hukum kepailitannya, Belanda 
mempertimbangkan suatu kebijakan pemerintah untuk memberi ruang dan 
kesempatan yang lebih luas pada upaya restrukturisasi dari perusahaan debitor 
sebelum ia dinyatakan pailit. Oleh sebab itu dalam rangka mendorong upaya 

dan langkah restrukturisasi, maka Working Group atau Panitia khusus tersebut 
mengkaji secara seksama 2 pola yang tengah berlaku yakni  pola kepailitan  

(faillissement) dan pola PKPU atau suspension of payment (surseance van betaling) 
dan sampai pada suatu proposal  yakni Bill 27 244, yang intinya mengubah 

prosedur di PKPU-nya dan mengajukan  masa stay  (cooling period) lebih lama  
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agar memberi kesempatan cukup kepada debitor untuk menjajaki 
restrukturisasi yang harus ditempuh9.      

B. Beberapa pasal yang tidak taat asas, seperti bahwa dinyatakan secara tegas 
bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak atas keputusan 
Pengadilan Niaga, adalah kasasi di Mahkamah Agung.  Namun dalam Pasal 14 
masih terdapat kata –kata “bandingan”. Selain itu di beberapa pasal masih 
tetap dijumpai kata-kata yang menyebutkan “Pengadilan Negeri”, dimana yang 
seharusnya adalah Pengadilan Niaga. Demikian beberapa diantaranya. 

C. Manajemen Sengketa: 

● Proses berperkara di Pengadilan Niaga di harapkan dapat berlangsung 
secara cepat karena proses pembuktian bersifat sederhana, dan oleh sebab itu 
disebutkan bahwa perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Niaga adalah 
perkara sumir.  Namun dalam prakteknya, penyelesaian utang melalui 
kepailitan tidaklah sederhana, tidaklah cepat, seperti yang diharapkan oleh 
undang-undang tentang kepailitan itu sendiri.   Berdasarkan pasal 284 ayat (1) 
UU Kepailitan, karena ternyata memastikan bahwa sebuah perkara itu 
memerlukan pembuktian sederhana atau tidak sederhana ternyata juga tidak 
sesederhana yang kita kira. Selain itu bila suatu perkara ternyata memiliki 
dimensi masalah yang mengandung banyak sisi, ada yang sederhana dan ada 
yang tidak, maka hakim acapkali tidak mudah mengambil keputusan untuk 
menerima masalah kepailitannya saja, namun menyisihkan proses pembuktian 
masalah lainnya, atau menolak secara keseluruhan dengan dalih bahwa 
pembuktian menjadi tidak lagi sederhana.    

● Pemenuhan tenggang waktu 30 hari pun menjadi tidak mudah 
dipenuhi, sebab dalam kenyataannya melakukan pemeriksaan hingga 
mencapai kesimpulan –sekalipun untuk perkara yang konon disebut sumir –
ternyata tidak dapat dengan mudah dipatok 30 hari. Dengan dibukanya 
kesempatan untuk kasasi dan peninjauan kembali, maka isu sumir menjadi 
kehilangan maknanya.   

● Sehubungan dengan masalah di butir di atas, maka terdapat juga 
kemungkinan atau penafsiran atas Pasal 284 ayat (1) UU no.4/1998 tentang 
Kepailitan, yang akhirnya meragukan tentang hukum acara mana yang 
diberlakukan untuk   penyelesaian kepailitan tersebut. Sebab bunyi pasal 

tersebut adala: “Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara 

perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”. 

 
9 Reinout, Joseph, Frank., idem.   
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Dengan adanya pasal tersebut maka proses acara yang dapat memakan 
waktu, akhirnya dapat mengalahkan batas waktu yang ditentukan 30 hari 
tersebut.  

● Masalah lain yang timbul adalah kebutuhan tentang mekanisme 
penentuan Hakim Pengawas.  Hal ini sebenarnya telah diatur di pasal 283 ayat 
(1) dan (2), namun sangatlah umum.   Peranan Hakim Pengawas dalam proses 
penyelesaian pembagian harta pailit cukup krusial dan peran tersebut menjadi 
makin penting, karena dua hal.   Mengingat merekalah yang menentukan siapa 
Kurator dan atau Pengurus untuk mengurus dan menjaga harta pailit, kedua 
mereka berfungsi mengawasi kinerja Kurator. Bukanlah rahasia pula bahwa 
fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dalam kenyataannya 
lebih dari mengawasi namun juga melakukan supervisi. Hal itu terjadi karena 
acapkali para Kurator bukan minta petunjuk, namun menunggu perintah dari 
mereka.  Apakah hal tersebut terjadi karena Kurator harus “membalas budi” 
kepada yang memberi dia pekerjaan atau karena memang Kurator merasa lebih 
aman bila menjalankan atas ‘perintah’ Hakim Pengawas.   

D. Kesatuan pengertian tentang konsep-konsep pokok. 

Banyaknya perbedaan tafsiran tentang konsep-konsep yang mendasar 
mengakibatkan banyaknya keputusan yang acapkali tidak mencerminkan 
adanya kepastian hukum, seperti misalnya konsep “utang”, konsep ‘debitor’, 
konsep ‘tenggang waktu’ dan lain-lain. Konon di kalangan hakim sebagai 
pembuat keputusan, telah berkembang adanya 2 aliran pengertian tentang 
“utang”, aliran luas dan aliran sempit.  Berkembangnya dua aliran ini konon 
disebabkan tidak adanya penjelasan tentang definisi ‘utang’ sendiri. Oleh sebab 
itu di RUU diupayakan memberi rumusan tentang pengertian dan definisi 
tentang konsep-konsep tersebut dalam satu BAB tersendiri.   

E. Tentang jangka waktu, dan perhitungan harinya. 

Jangka waktu untuk menyelesaikan keputusan Pengadilan Niaga yang 
semula 30 hari diperpanjang menjadi 60 hari, dengan pertimbangan bahwa 
masa tersebut tidak cukup untuk bagi hakim baik di peringkat pengadilan, 
maupun kasasi untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang baik. 
Demikian pula sejak kapan perhitungan hari dimulai, itupun dalam RUU ini 
lebih ditegaskan, yakni dengan merujuk pada Pasal 391 HIR, yang mengatakan 
bahwa hari saat putusan dijatuhkan, tidak dihitung, dengan demikian 
hitungan dimulai pada keesokan harinya. Kecuali ada pasal yang 
mencantumkan bahwa perhitungan hari dimulai “sejak” saat tersebut. 
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F.   Tentang Klausula Arbitrase dalam perjanjian utang piutang.    

       Menarik untuk disimak bahwa, karena konon banyaknya perdebatan 
tentang apakah Pengadilan Niaga tetap dapat menerima perkara yang muncul 
dari sebuah perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase, maka RUU ini 
dalam salah satu pasalnya, mencoba untuk menegaskan bahwa Pengadilan 
Niaga berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun terdapat 
klausula arbitrase.    Hal ini masih menimbulkan perdebatan sebab dalam UU 
No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
terdapat pasal yang mengatakan bahwa apabila dalam perjanjian terdapat 
klausula arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang lagi memeriksa.   
Perdebatan yang muncul adalah apakah RUU ini dapat begitu saja 
mengenyampingkan apa yang dimuat di UU No 30 Th. 1999, tentang 
Arbitrase tersebut.  

       Tim penyusun draft RUU tersebut berpendapat bahwa tidak ada 
pertentangan antara RUU dengan UU No. 30 Th. 1999.   Dasar pertimbangan 

yang pokok adalah bahwa: “sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit 

adalah utang yang telah jatuh tempo, dan memenuhi kriteria utang sebagaimana 
dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) RUU Kepailitan, maka Pengadilan Niaga berhak 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”  Dengan kata lain apabila telah tidak 

ada dispute lagi tentang jumlah utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan 
dapat ditagih, maka masalah itu jatuh pada kewenangan Pengadilan Niaga.    

 Namun persoalannya mungkin tidak sesederhana itu karena apa 

pengertian “dispute” atau sengketa haruslah sepakat dulu, padahal 
kenyataannya banyak pihak tidak sepakat mengenai kapan dinyatakan ada 

atau, tidak ada dispute. Di sisi lain klausula Arbitrase sendiri menyatakan bahwa 
“semua sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut disepakati diselesaikan 
melalui arbitrase”.  Apakah tidak dapat diartikan bahwa semua sengketa berarti 
meliputi dan tidak terbatas pada sengketa tentang dapat dibayar atau tidak, 
namun juga tentang jumlah utang. Juga bahwa pihak debitor tidak mau 
membayar pastinya dapat mendalilkan bahwa ia tidak dapat menerima nilai 
utang menjadi kewajibannya. Sehingga adalah susah untuk menilai dan 

membatasi bahwa sebuah dispute muncul hanya karena debitor tidak mau 
membayar.        

Hal-hal lain yang lebih jauh memerlukan kajian adalah tentang  hak 

Kreditor separatis, preferen dan konkuren, tentang pendayagunaan hakim ad 

hoc dll.  
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Hal-hal diatas adalah sebagian dari berbagai alasan mengapa dirasa perlu 
oleh sekelompok pihak untuk mengubah dan memperbaharui undang-undang 
kepailitan yang ada.  Tentunya disamping pertimbangan politik yang 
mendalilkan bahwa UU No. 4 Tahun 1998, itu adalah Perpu yang ganti baju 
saja, maka isi dan muatannya tetaplah harus diubah.   Sebab pembuatan Perpu 
pastilah didasari oleh suatu pertimbangan politik, dan karena ada ‘unsur 
darurat’ dan ‘kegentingan yang memaksa’, maka pastinya produk itu lahir dari 
proses yang terpaksa atau dipaksakan, yang dengan demikian asumsinya jauh 
dari pertimbangan dan penalaran yang cukup dan akibatnya mungkin kurang 
sempurna. Dengan demikian sah-sah saja mencoba untuk menyempurnakan 
suatu UU yang memang lahir dari keadaan yang memaksa dan diasumsikan 
kurang sempurna.  

Oleh sebab itu yang perlu disimak dan dikaji lebih jauh saat ini, adalah 
adakah momentum memaksa dan darurat tersebut masih mendominasi negara 
kita dewasa ini?  Bila tidak, maka mungkin nuansa yang perlu ditumbuhkan 
dan dijiwai oleh UU yang baru seharusnya harus diubah pula. Yakni tidak 
mengedepankan hanya pada pengaturan kepailitannya namun memberi 

peluang tumbuhnya proses-proses rescue dan restrukturisasi yang lebih canggih 
dan lebih mendorong kepada tumbuhnya dunia usaha yang lebih kokoh, serta 
siap mengatasi berbagai kesulitan keuangan dimasa mendatang.   

Oleh sebab itu di dalam acara Lokakarya Terbatas ini, pada SESI pertama 

mengambil judul “Beberapa Perubahan dan Penambahan dalam RUU tentang 

Kepailitan”, akan membahas pokok-pokok masalah yang   dalam RUUnya perlu 
ditambahkan atau diperjelas rumusannya.  

Pokok masalah yang berikut adalah masalah yang di atas juga telah 

disinggung, yakni mengenai “Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya 

Dua Kreditor atau Lebih”. Selain mengingat bahwa isu tersebut memang muncul 
dalam berbagai bentuk perjanjian utang piutang, maka khususnya bentuk-

bentuk kewajiban yang muncul dari transaksi yang tidak linear, seperti 
penerbitan obligasi atau surat utang, kemudian perjanjian sindikasi, terasa 
perlu dibahas dalam SESI –2, 3 dan 4. Tentang kompetensi pengadilan apabila 
terdapat kasus dimana terdapat klausul arbitrase, juga suatu masalah yang 
cukup memancing perdebatan. Beberapa pakar berasumsi bahwa apabila 
dalam suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase maka forum arbitrasi akan 
memiliki kompetensi absolut, sehingga tidak dapat disimpangi, termasuk 
bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya. Pendapat lain 
mengatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk mengadili dan 
memutuskan pailitnya debitor apabila permasalahan tentang nilai dan jumlah 
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utang telah terselesaikan, termasuk untuk jenis utang piutang yang di dalam 
perjanjiannya terdapat klausula arbitrase.   

Masalah berikut yang juga dibahas dalam Lokakarya ini adalah, seputar 
prosedur mempailitkan perusahaan perusahaan yang memiliki eksposur besar 
pada publik, seperti bank-bank, asuransi, bursa efek dsb. Beberapa berpendapat 
bahwa kekhususan semacam ini akan mengurangi kewenangan Pengadilan 
Niaga, yang seyogyanya sebagai suatu institusi publik juga, apalagi secara khusus 
diberi kewenangan untuk itu.     

Namun memberi komentar, berdiskusi, memang selalu seakan tampak 
sederhana, padahal dalam realitasnya banyak aspek yang berbaur dan saling 
bertarung dalam proses meluncurkan suatu produk hukum, dan betapapun 
besar cita-cita untuk menghadirkan produk perundangan yang bermutu, secara 
makro kita tidak dapat menutup mata dari kenyataan bahwa sistem hukum kita 
adalah suatu produk sistem politik yang ada. Dengan demikian penguraian dari 
aspek hukum semata, akan nampak parsial dan tidak akan mampu 
menjelaskan lebih jauh daripada sekedar kupasan superfisial dan kulit-kulit 
belaka. 

 

Jakarta, awal tahun 2003. 

 

 

Sumber: Prosiding “Hukum tentang Kepailitan : Sebuah Catatan”,  
Penerbit PPH, 2002 

 

 


