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Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan 
yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU No. 4 Tahun 

1998 (“UUK (1998)”) mempunyai tujuan untuk mempercepat economy recovery 
dari adanya krisis moneter di tanah air. UUK (1998) kemudian direvisi dengan 
UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (“UUK (2004)”). Dengan UUK (1998)  ini, jangka waktu 
putusan atas permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga 
dipersingkat menjadi 30 hari sejak permohonan didaftarkan (dalam revisi 
UUK (2004) jangka waktu tersebut menjadi 60 hari). Banding terhadap 
putusan Pengadilan Niaga langsung ditujukan kepada Mahkamah Agung 
(tanpa melalui Pengadilan Tinggi), yang kemudian MA wajib mengeluarkan 
putusan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi (dalam 
revisi UUK  (2004) jangka waktu tersebut menjadi 60 hari). Sehingga proses 
kepailitan menjadi lebih singkat, dengan demikian kreditor diharapkan dapat 
mempercepat perolehan klaimnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pusat Pengkajian Hukum 
(PPH) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung 
RI (Pusdiklat MA RI) menyelenggarakan lokakarya terbatas “UU Kepailitan 
dan Perkembangannya” pada 26-28 Januari 2004 yang merupakan bagian dari 
“Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan 
Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004”. 

Salah satu tujuan diadakannya lokakarya ini adalah menghimpun 
masukan, mengklarifikasi serta mengkaji permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dalam Pengadilan Niaga sehingga dapat tercapai suatu pemahaman 
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tentang suatu hal atau konsep yang sama untuk menghindari timbulnya 
interpretasi hukum yang beragam. Yang selalu menjadi permasalahan dan 
perdebatan dalam isu kepailitan adalah implikasi dari ketentuan persyaratan 
pengajuan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) UUK 
(1998), yaitu definisi utang atau kriteria kepailitan. Hal ini dihubungkan 
dengan   kritik terhadap penetapan pailit oleh pengadilan niaga terhadap 
perusahaan-perusahaan yang asetnya lebih besar dari utang yang dijadikan 
dasar permohonan pailit serta mempekerjakan banyak karyawan (contoh kasus 
Manulife dan Prudential). 

Argumen dan silang pendapat seputar kasus ini mewarnai pemberitaan 
mengenai sistem kepailitan Indonesia selama ini. Ada yang menyatakan bahwa 
kriteria kepailitan yang dianut oleh hukum kepailitan Indonesia tidak sesuai 
dengan standar internasional. Kasus Manulife dan Prudential semakin 
mengukuhkan bahwa Indonesia bukan merupakan tempat yang aman untuk 
berinvestasi. Di pihak lain mengatakan bahwa  substansi kasus Manulife dan 
Prudential sudah memenuhi kategori kepailitan sebagaimana diatur dalam  
UU Kepailitan. Dalam hal ini ditengarai terdapatnya bias pihak asing terhadap 
kasus kepailitan Manulife dan Prudential.  

Memang UUK (1998) tidak mempunyai definisi mengenai utang. 
Implikasinya adalah terjadinya kesimpangsiuran mengenai interpretasi dari 
hutang itu sendiri. Ada sebagian pihak yang menafsirkan utang secara luas dan 
ada sebagian pihak lagi yang menafsirkan utang secara sempit.  

Berdasarkan pengamatan terhadap putusan pengadilan, baik tingkat 
Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, serta pandangan beberapa ahli, 
sejak diundangkannya UU Kepailitan pada tahun 1998 setidaknya secara 
empiris terdapat 3 (tiga) pemahaman tentang definisi utang dalam kepailitan 
yaitu: 

1. Utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau 
bunganya (hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 1 (1) UUK (1998)), 
oleh karena itu utang timbul dari konstruksi hukum utang piutang atau 
pinjam-meminjam, diluar jual beli, sewa-menyewa, pemborongan, 
penitipan dan sebagainya. 
 
2. Utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau 
pinjam meminjam uang, melainkan meliputi setiap perjanjian atau 
transaksi yang menyangkut prestasi berupa pembayaran sejumlah uang 
tertentu. 
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3. Utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang 
tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan dan undang-undang. 
Kewajiban yang timbul dari undang-undang antara lain adalah Perbuatan 

Melawan Hukum dan zaakwaarneming. 
 

Timbulnya berbagai pemahaman tentang definisi utang dalam kepailitan 
telah menimbulkan silang pendapat dan kontroversi berkepanjangan dalam 
ranah hukum kepailitan nasional, sehingga perkembangan pengkajian hukum 
kepailitan tidak pernah beranjak kepada isu-isu yang lebih maju seperti 

corporate rescue, analisa ekonomi terhadap hukum kepailitan dan lain-lain.  

Disamping itu nampak sekali bahwa kebijakan hukum kepailitan 
nasional, baik secara substansi maupun implementasi, tidak terlihat jelas arah 

atau social objective-nya. Dalam pertimbangan Perpu No. 1/1998 dinyatakan. 
bahwa krisis moneter telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha untuk 
meneruskan kegiatannya termasuk memenuhi kewajiban kepada kreditur 
sehingga diperlukannya Perpu Kepailitan dan PKPU yang merupakan landasan 
hukum yang adil bagi kreditor dan debitor dalam menyelesaikan utang piutang 
diantara mereka secara cepat, terbuka dan efektif. Selanjutnya disebutkan 
bahwa peraturan kepailitan dan PKPU ditujukan untuk mengatasi gejolak 
moneter serta akibatnya yang berat terhadap perekonomian terutama  
mengenai penyelesaian utang piutang perusahaan. 

Dalam pertimbangan Perpu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang ingin dituju oleh rezim hukum kepailitan adalah pengembalian 
penyehatan perekonomian dan perlindungan hak-hak kreditor dalam krisis. 
Yang selalu menjadi pertanyaan menggoda adalah apakah pemberlakuan UUK 
tersebut sudah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan? 

Untuk mengatasi dan menjawab kontroversi tersebut adalah baik kiranya 
untuk memahami terlebih dahulu esensi kepailitan dengan mempelajari  
sejarah dari hukum kepailitan. Dari sejarah tersebut, kita dapat memahami 
prinsip dasar dan fungsi hukum kepailitan. Dengan demikian maka 
pemerintah dan pembuat undang-undang dapat membuat arah kebijakan 
hukum kepailitan nasional. 
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SEJARAH HUKUM KEPAILITAN 

Eric Brunstad Jr1 mengungkapkan bahwa dalam sejarahnya perlakuan 
dan penghukuman terhadap pihak-pihak dalam kepailitan berkembang dan 
bermacam-macam jenisnya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, 
dari yang manusiawi ke  yang sangat brutal. Misalnya pada zaman Romawi 
debitur yang tidak membayar akan dijadikan budak, dibawa ke lapangan dan 
tubuhnya “dicincang” untuk dibagi secara pro-rata kepada setiap kreditornya. 
Namun demikian hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang ke 

bentuk yang lebih manusiawi, yaitu yang dikenal dengan istilah cessio bonorum  
sekitar abad I A.D. Untuk menghindari pemidanaan penjara, maka debitor 

pailit dapat menebusnya dengan menyerahkan harta miliknya kepada curator 

bonorum, yang kemudian dijual untuk kepentingan para kreditor. Kemudian 
hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang bentuk yang dikenal 

dengan sebutan dilatio, yaitu kerajaan memberikan dekrit kepada debitor pailit 
masa moratorium selama lima tahun dengan tujuan agar debitur dapat pulih 

kembali kemampuannya (hal ini hampir sama dengan reorganization, suspension 

of payment atau PKPU dalam sistem kita). Sebelumnya juga berkembang 

bentuk-bentuk lain yang dikenal dengan istilah venditio bonorum  dan distractio 

bonorum. Dalam venditio bonorum, sekelompok kreditor dapat mengajukan petisi 

kepada praetor (elected magistrate) untuk menyita properti milik debitur, dan 

menunjuk curator bonorum untuk mensupervisi debitur. Harta milik dibitor 

kemudian dijual oleh  magister bonorum untuk dibagikan kepada para kreditor. 
Namun demikian prosedur ini tidak membebaskan debitur terhadap 

kewajiban membayar lainnya. Hampir sama halnya dengan venditio bonorum, 

distractio bonorum memungkinkan sekelompok kreditor untuk meminta untuk 
menjual harta kekayaan milik debitur untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Di Inggris, Undang-Undang Kepailitan pertama kali diperkenalkan pada 
zaman Raja Henry VIII. Pejabat Kerajaan kemudian ditugaskan dan diberi 
wewenang untuk menyita dan kemudian menjual harta milik debitur, untuk 
dibagi prorata kepada para kreditor. Dalam hal ini debitur juga seringkali juga 
akan dikenakan hukuman tambahan berupa penjara. Dipengaruhi oleh 
hukum Romawi, debitur yang dianggap sangat keterlaluan akan juga 
dikenakan hukuman mati. Kemudian debitor yang tidak dapat membuktikan 
bahwa ketidakmampuan pembayaran karena disebabkan oleh kegagalan usaha 
semata, maka telinganya akan dipotong. Kemudian dalam perkembangannya 
pada abad 17 diperkenalkan sistem yang lebih akomodatif, dimana untuk 

 
1 “Bankruptcy and the Problems of Economic Futility on the Unique Role of Bankruptcy Law”, The Business lawyer, 
Vol. 55, February 2000. 
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kriteria tertentu debitur yang jujur tetapi kurang beruntung dapat dibebaskan 
dari kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor.  

Sama halnya dengan di Inggris, di Amerika Serikat debitor pailit 

merupakan terdakwa (criminal offender) dan akan dimasukkan ke penjara, 
bahkan kadangkala dihukum mati. Pada tahun 1833, di Amerika Serikat 
terdapat 75.000 orang yang dipenjara karena pailit. Namun konsep 
penghukuman kepailitan berubah pada sekitar pertengahan abad ke 20, lebih 

diarahkan kepada civil relief dimana pemidanaan penjara dihapuskan bagi kasus 
kepailitan, seperti konsep kepailitan modern dewasa ini. Dalam hal ini, 
pemidanaan penjara bagi debitor pailit dianggap sebagai tindakan barbarian. 
Debitur yang jujur tetapi kurang beruntung seharusnya tidak dihukum, oleh 

karena itu konsep pemulihan (relief) dianggap lebih tepat daripada konsep 

penghukuman (punishment) dalam kasus kepailitan. 

PRINSIP DASAR HUKUM KEPAILITAN 

Dengan memahami sejarah hukum kepailitan sampai konsep modern 
sekarang ini, maka kita dapat mengklasifikasikan kategori dasar dari hukum 

kepailitan, yaitu: (i) debt collection, (ii) debt forgiveness dan (iii) debt adjustment. 
Dengan memahami kategori ini, maka kita dapat menganalisa hal apa yang 

harus dilakukan terhadap harta kekayaan, orang, dan insolvent obligor  dalam 
suatu rezim hukum kepailitan. 

Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap 
debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. 

Pada zaman dahulu konsep debt collection dimanifestasikan dalam bentuk 

perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (mutilation), dan bahkan 

pencincangan tubuh debitur (dismemberment). Pada hukum kepailitan modern 
konsep ini dimanifestasikan dalam bentuk a.l. likuidasi aset. 

Debt forgiveness dimanifestasikan dalam bentuk aset exemption (beberapa 

harta debitur dikecualikan terhadap budel pailit), relief from imprisonment (tidak 
dipenjara karena gagal membayar utang), moratorium (penundaan 

pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan discharge of indebtedness 
(pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang pembayaran 
yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya). 

Debt adjustment merupakan suatu aspek dalam hukum kepailitan yang 
dimaksudkan untuk merubah hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu 

grup. Implementasi dari konsep ini adalah pro rata distribution atau structured pro 

rata (pembagian berdasarkan kelas kreditor). Juga termasuk dalam konsep ini 
adalah reorganisasi atau PKPU. 
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TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM KEPAILITAN 

Dengan memahami sejarah dan prinsip dasar hukum kepailitan, maka 
dapat diketahui tujuan dari kepailitan. Dengan melihat aspek sejarah, tidak 
dapat dipungkiri bahwa tentunya tujuan dari hukum kepailitan akan 
senantiasa berubah dan berkembang menurut zamannya. Hukum berkembang 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dimana hukum dianalogikan sebagai 
baju dari masyarakat. Dengan memahami tujuan kita dapat menentukan 
kebijakan kepailitan nasional yang akan diambil.  

Tujuan umum dari hukum kepailitan adalah penyediaan suatu forum 
bersama untuk mengklasifikasi hak-hak dari berbagai jenis kreditur terhadap 
harta kekayaan debitor pailit, harta mana sudah tidak cukup untuk membayar 
semua kreditor-kreditor  tersebut2. 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Prof. Remy Sjahdeini3. 
Beliau mengungkapkan bahwa hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur 
mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor 
untuk melunasi piutang maisng-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat 
prioritasnya4. Sebelum dibagikan kepada para kreditor, harta kekayaan debitur 
terlebih dahulu diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum. Hal ini 
penting, karena apabila tidak, kreditur akan dahulu-mendahului untuk 
memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitor dengan menguasai dan 
menjual harta kekayaan debitur. 

Hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding. Artinya, 
tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba 
secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-

masing. Oleh karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut collective 

action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing 
kreditor. Dengan adanya hukum kepailitan maka dapat memberikan suatu 
mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah 
sebaiknya perusahaan debitor diteruskan kelangsungan usaha atau tidak, dan 
dapat memaksa kreditur minoritas mengikuti skim karena adanya prosedur 
pemungutan suara.  

 
2 David G. Eipstein, Steve H. Nickles, James J. White,” Bankruptcy”, West Publishing Co, 1993. 
3Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini SH,”Hukum Kepailitan: Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-
Undang No. 4 tahun 1998”, h. 12 
4 Diaturnya tingkat prioritas urutan pelunasan utang dalam KUHPerdata saja dianggap belum cukup, sehingga 
masih diperlukan UU Kepailitan 
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Hukum kepailitan juga sebenarnya dibutuhkan dalam dunia bisnis 
untuk menyeleksi usaha yang tidak efisien5. Perusahaan yang tidak efisien 
berdampak tidak baik terhadap perekonomian karena akan merupakan beban 
dari sistem ekonomi itu sendiri. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan 
yang dapat mengelola harta kekayaannya dengan optimal. Perusahaan tidak 
melakukan pinjaman secara sembarangan tanpa perhitungan ekonomis yang 
matang dan menggunakan pinjaman sesuai dengan peruntukannya secara 
efektif. Perusahaan yang efisien menghasilkan produk atau jasa dengan harga 
yang berkompetisi dan kualitas yang terjamin sehingga bisnisnya tidak 
terlempar dari pasar. Untuk menghasilkan produk atau jasa dengan harga dan 
kualitas yang berkompetisi, perusahaan harus seefisien mungkin menekan 
ongkos produksi dengan tidak mengorbankan mutu. Dalam hal ini perusahaan 
harus dapat mencari supplier dan bahan baku yang murah dan baik, memiliki 
karyawan yang terampil dan produktif, tidak membuat pengeluaran yang tidak 
perlu serta memperhitungkan skala ekonomis perusahaan. Perusahaan yang 
barang atau jasanya tidak dapat berkompetisi di pasar, tidak dapat mengelola 
biaya produksi dengan baik  dan melakukan mismanajemen, maka perusahaan 
tersebut akan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pinjaman atau 
tagihan kepada bank, suplier, pemerintah dan lain sebagainya, yang mana hal 
ini akan dapat memicu terjadinya kepailitan.  

KRITERIA KEPAILITAN: KASUS MANULIFE DAN PRUDENTIAL 

Kasus Manulife dan Prudential merupakan contoh kasus yang sangat 
baik untuk mengkaji hukum kepailitan dan kebijakan kepailitan nasional. 

Yang sekarang terjadi adalah justru banyak perusahaan yang solvent, 
memiliki aset yang lebih besar dibanding utangnya, stabil dan sehat 
dimohonkan pailit. Contohnya adalah kasus permohonan pailit terhadap PT 
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT Prudential Life Assurance. 
AJMI dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya sendiri PT.Dharmala Sakti 
Sejahtera (DSS). Waktu itu AJMI merupakan perusahaan asuransi ke-4 terbesar 

di Indonesia, dan dia termasuk perusahaan yang solvent dengan 500.000 
nasabah dan kurang lebih Rp. 3,1 triliun aset yang dikelola.  PT Prudential Life 
Assurance (PLA), merupakan unit Indonesia dari perusahaan asuransi Inggris, 
Prudential Plc. PLA diajukan permohonan pailit walaupun memiliki aset lebih 
dari Rp1.5 triliun dan rasio risk-based capital 255%.  

Kasus Manulife berakhir dengan dibatalkannya putusan Pengadilan 
Niaga yang mempailitkan Manulife oleh Mahkamah Agung dengan alasan 
merupakan kewenangan Pengadilan Umum karena perkara tidak sederhana. 

 
5 Douglas G. Bird”A world without bankruptcy”  
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Kasus Manulife ini menimbulkan kontroversi karena adanya campur tangan 
pemerintah asing (Canada) serta diperiksanya hakim-hakim yang memeriksa 
kasus Manulife pada tingkat Pengadilan Niaga dengan dugaan adanya suap. 
Adanya campur tangan pemerintah asing terhadap sistem peradilan suatu 
negara merupakan suatu ironi. Di negara mereka sendiri yang menjunjung 
tinggi asas demokrasi, campur tangan eksekutif/politisi terhadap lembaga 
yudikatif sangatlah “tabu” dan akan membahayakan karir politik dari 
eksekutif/politisi yang bersangkutan.  

Kasus Manulife dan Prudential dapat menjadi “sinyal” terhadap 
masuknya investor asing ke tanah air. Bagi investor asing, dipailitkannya 
Manulife menimbulkan persepsi tidak terlindunginya investor asing oleh 
sistem hukum Indonesia, yang mana tentunya hal ini dapat merugikan 
perekonomian nasional. Namun di sisi yang lain, menurut beberapa pengamat, 
sebenarnya kasus Manulife berdasarkan ketentuan yuridis formil telah 
memenuhi syarat untuk dapat diajukan permohonan pailit. Hal ini didasarkan 
atas mudahnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit serta 
pendefinisian utang “dalam dalam arti luas” pada sistem hukum kepailitan 
kita. 

Apabila melihat ketentuan Pasal 1 (1) UUK (1998) dimana syarat untuk 
mengajukan permohonan kepailitan adalah debitur memiliki lebih dari 2 
kreditur  dimana sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 
maka terdapat beberapa implikasi terhadap pelaksanaan pasal ini.  

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK (1998) tidak membedakan syarat 

voluntary bankruptcy (yaitu kepailitan yang diajukan oleh debitur) maupun 

involuntary bankruptcy (yaitu kepailitan yang diajukan oleh kreditor).  

Akses terhadap kepailitan harus diberikan seluas-luasnya kepada banyak 
pihak, termasuk debitur. Namun jangan sampai kepailitan ini dapat 
disalahgunakan oleh debitur untuk mengajukan kepailitan sebagai “tameng” 

untuk menghadapi seorang kreditor. Oleh karena itu untuk  voluntary 

bankruptcy sebaiknya persyaratan untuk pengajuan adalah mewajibkan debitur 
untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dalam atau akan mengalami 
kesulitan keuangan. 

Dari sisi kreditur, pasal ini memberikan perlindungan atas hak-hak 
kreditor. Namun perlindungan yang diberikan dapat disalahgunakan oleh 
kreditor  dimana dimungkinkan berdasarkan UUK (1998), seorang kreditur 
yang memiliki piutang Rp. 1,- pun dapat mengajukan permohonan kepailitan 
terhadap debitur sepanjang syarat kreditur lain dan utang yang jatuh 
tempo/dapat ditagih dipenuhi. Adapun sebab atau motif mengapa debitur 



9 

 

tidak membayar juga tidak menjadi pertimbangan. Perlu diingat bahwa debitur 
tidak membayar hutangnya dapat disebabkan memang dia tidak mampu lagi 

untuk membayar hutangnya karena adanya kesulitan keuangan (financial 

difficulties) atau memang dia tidak mau membayar hutangnya.  Jadi disini 
berbahayanya hukum kepailitan dapat digunakan untuk menyingkirkan 
perusahaan yang layak secara ekonomis dari pasar.  

Kepailitan digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. 
Ada dua alasan mengapa kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap 

debitur yang solvent, pertama karena hal itu dimaksudkan sebagai ancaman 
kepada debitur untuk melunasi utangnya, kedua karena proses kepailitan yang 
dianggap cepat dan mudah dibandingkan peradilan umum ataupun arbitrase. 
Tetapi ketika mereka mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang 

solvent mereka tidak mempertimbangkan aspek lain, karena persoalan pailit 
tidak hanya menyangkut persoalan kepentingan perusahaan semata tetapi ada 
kepentingan sosial, dan pelayanan umum. 

Tersingkirnya perusahaan yang layak secara ekonomis sebenarnya 
merupakan beban kerugian terhadap sistem perekonomian. Disamping itu hal 
tersebut malah akan bertentangan dengan salah satu tujuan kepailitan 
sebagaimana dikemukakan oleh Douglas G. Bird bahwa hukum kepailitan 
dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk menyeleksi usaha yang tidak efisien.6 

Berkaitan dengan persyaratan kepailitan, khususnya dalam hal 

involuntary bankruptcy (yaitu kepailitan yang diajukan oleh kreditor) terdapat 

dua  tes yang umum untuk kepailitan adalah tes likuiditas (liquidity test)  dan 

tes neraca (balance sheet test). Dalam balance sheet test suatu perusahaan 
dinyatakan insolven apabila kewajibannya melebihi nilai pasar wajar dari 

asetnya. Liquidity test didasarkan pada kriteria arus kas dan ketidakmampuan 
debitur untuk membayar utangnya yang jatuh tempo. 

Masing-masing tes memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. 

Liquidity test memberikan perlindungan yang lebih terhadap hak-hak kreditor, 
tetapi juga dapat disalahgunakan secara semena-mena untuk memaksa keluar 
perusahaan yang sebenarnya efisien serta dapat menstabilisasi sosial dan 
ekonomi, terutama dalam hal perusahaan yang dipailitkan berskala besar dan 

memiliki karyawan yang banyak. Balance sheet test dapat mengatasi hasil-hasil 

yang tidak diinginkan dalam penggunaan liquidity test,  namun terdapat juga 

sisi negatifnya. Kelemahan dari balance sheet test adalah (i) apabila diterapkan 
pada negara yang tidak memiliki standar akuntansi dan penilaian yang tidak 
sesuai dengan standar internasional akan menghasilkan nilai pasar wajar yang 

 
6 Douglas G. Bird”A world without bankruptcy”  
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tidak benar serta kemungkinan adanya penyalahgunaan; (2) lebih mahal dan 
sulit, karena disyaratkan untuk menunjuk tenaga ahli yang akan memeriksa 
pembukuan, catatan, data keuangan untuk menentukan nilai pasar wajar. 

KEBIJAKAN HUKUM KEPAILITAN 

Economic recovery merupakan salah satu tujuan atau arah kebijakan ingin 
yang diambil oleh legislator dalam penyusunan UUK (1998). Yang akan selalu 
menjadi pertanyaan adalah apakah pemberlakuan UUK (1998) telah menjadi 
salah satu faktor pengembalian penyehatan perekonomian nasional? 
Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah UU Kepailitan hanya ditujukan untuk 
mengatasi krisis ekonomi? Bagaimana jika krisis telah berlalu apakah, prinsip-
prinsip dalam UUK (1998) tetap akan diberlakukan? 

Untuk menyusun kebijakan kepailitan nasional adalah baik kiranya 
untuk memperhatikan prinsip-prinsip kepailitan sebagaimana disarankan oleh 
World Bank7. Dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa sedapat mungkin 
sistem kepailitan suatu negara merefleksikan tujuan sosial dan ekonomi. 
Desain dari kebijakan tersebut harus secara seimbang memperhatikan berbagai 
aspek, desain mana dipengaruhi oleh beberapa objektif kebijakan berkaitan 
dengan beraneka ragamnya tujuan, hak-hak, dan kepentingan-kepentingan.  

Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pembuat kebijakan 
dalam menyusun hukum kepailitan nasional adalah sebagai berikut. 

• Apakah hukum kepailitan seharusnya menciptakan disiplin pasar dan 
”mengenyahkan” para pelaku pasar yang tidak efisien dan kompeten? 
Atau apakah hukum kepailitan seharusnya toleran untuk 
menumbuhkan aktivitas entrepreneur (“kewirausahaan”)? 

• Apakah hukum kepailitan seharusnya lebih pro-kreditor atau pro 
debitor? Dan apa maksud dari masing-masing pelabelan tersebut? 

• Apakah hukum kepailitan seharusnya memiliki tujuan sosial atau 
kolektif yang lebih luas, ataukah bertujuan untuk mencapai penyelesaian 
yang adil dan wajar untuk kepentingan individu yang berkompetisi 
(kreditor individu)? Dalam hal ini, apakah hukum kepailitan seharusnya 
melindungi tenaga kerja, atau menumbuhkan investasi? Ataukah 
seharusnya bias condong terhadap rehabilitasi  untuk mencegah 
terjadinya kehancuran ekonomi yang tidak disebabkan oleh kesalahan 
manajemen? 
 

 
7 The World Bank Principles and Guidelines For Effective Insolvency and Creditor Rights Systems (April 2001) 



11 

 

Memang tidak ada solusi yang universal karena masing-masing negara 
mempunyai kebutuhan masing-masing. Ada beberapa negara yang lebih 
mengutamakan perlindungan hak-hak kreditor, ada yang lebih memilih 
rehabilitasi yang keduanya memiliki implikasi terhadap pekerja dan konstituen 
lainnya. Yang paling penting adalah ketika arah kebijakan tersebut sudah 
ditentukan, maka secara konsekuen harus ditegakkan. 

Trend dewasa ini terhadap sistem kepailitan adalah fungsi penyelamatan 

perusahaan atau corporate rescue. Berdasarkan logika efisiensi pasar, aset dari 
perusahaan yang telah gagal, dhi. perusahaan pailit, secara ekonomis akan 
membuahkan hasil yang lebih baik apabila ditransfer dan direlokasi kepada 
perusahaan-perusahaan yang sukses dan sehat. Oleh sebab itu perlu dibentuk 
peraturan perundang-undangan dan institusi yang memungkinkan sumber 
daya untuk dapat mentransfer aset tersebut ke tempat yang memiliki nilai 
penggunaan yang maksimal  dan dikelola oleh para manajer yang berkompeten. 

Namun hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara yang lebih 

mengutamakan penyelamatan perusahaan (corporate rescue), agar memastikan 
sistem kepailitannya tidak menjadi surga bagi perusahaan-perusahaan yang 
sekarat karena tidak efisien. Perusahaan-perusahaan yang sekarat dan tidak 
dapat tertolong lagi harus secepatnya dan seefisien mungkin untuk dilikuidasi 
(dipailitkan). 

DINAMIKA HUKUM KEPAILITAN 

Sebagaimana masyarakat yang terus berkembang, maka hukum 
kepailitan juga harus mengikuti dinamika dalam masyarakat. Dalam interval 
waktu tertentu harus dilakukan evaluasi terhadap sistem kepailitan yang ada. 
Penelaahan tersebut tentunya harus dilakukan dengan melakukan penelitian 
secara empiris dan memperhatikan praktek yang berkembang di internasional 
dengan tetap mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan 
sumber daya manusia.  

Di negeri Belanda sendiri, Hukum Kepailitan juga mengalami 

perkembangan dan penyempurnaan. Working Group on the Modernization of 

Bankruptcy Law, sub-kelompok kerja di bawah Working Group on Competition 

Deregulation and Quality of Legislation (Marktwerking, Deregulering and 

Wetgevingskwaliteit – MDW), suatu kelompok kerja bentukan pemerintah yang 
melaporkan hasil kerjanya kepada Departemen Kehakiman dan kabinet 
Belanda. Penugasan kelompok kerja terdiri dari dua fase. Fase I membicarakan 

non controversial issues pada tahun 2000, dan fase II membicarakan controversial 

issues (tahun 2001). Kelompok kerja ini mengundang pandangan dari berbagai 
pihak, antara lain: para ahli, hakim, pengacara, akuntan, perbankan. Proposal 
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ini juga ditampilkan di website untuk mengundang tanggapan dari publik 
sebelum diajukan ke Parlemen untuk diundangkan. Kabar terakhir untuk fase 
II ini masih “pending” di Parlemen karena alotnya isu yang dibicarakan. 
Beberapa rekomendasi yang menarik dari satuan kerja ini a.l8: 

1. Undang-Undang Kepailitan (Insolvency Law) sangat menentukan hal-hal 
sebagai berikut: kemungkinan recovery dari para kreditor sehingga 

menumbuhkan kepercayaan pemberi dana (financier) dan juga pemasok 

(supplier); winding up; likuidasi, reorganisasi  dan masalah ketenagakerjaan.  

Undang-undang Kepailitan (Failissementswet) memiliki arti penting terhadap 
sistem hukum dan ekonomi, dan konsekuensinya juga terhadap iklim 
bisnis. Kebijakan pemerintah dititikberatkan pada penciptaan peluang dan 
menghilangkan hambatan-hambatan bagi perusahaan. Undang-Undang 
Kepailitan harus dievaluasi berdasarkan konteks yang luas ini. 

2. Bagi perusahaan yang pailit, maka laporan keuangan dan pendapat 
akuntansi harus menyatakan apakan laporan dan pendapat tersebut  
didasarkan pada basis “going concern”. Perusahaan tercatat harus juga 

mempublikasikan angka-angka proforma  (interim figures) dan informasi yang 
relevan atas harga di pasar modal. Insentif dan sanksi yang cukup harus 
diterapkan bagi pihak yang mempublikasikan laporan tersebut  dengan 
segera dan  bagi pihak yang terlambat, sehingga mekanisme ini diharapkan 
mendorong pihak untuk segera melakukan pelaporan. Perusahaan 

dipersyaratkan untuk memasukkan pernyataan going concern secara eksplisit, 
setelah diperiksa oleh akuntan publik. 

3. Peningkatan profesionalisme dalam peradilan sangatlah penting. Kurator 
yang ditunjuk harus mengikuti pendidikan secara berkelanjutan. Masa 
jabatan bagi hakim yang sedang menangani perkara juga perlu 
diperpanjang, yang biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga)  tahun diperpanjang 
menjadi 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menjaga/memelihara pengetahuan (know-how) yang dimiliki 
pengadilan, dan juga memberikan kesempatan bagi para hakim-hakim yang 
masih muda untuk belajar dari pengacara kepailitan yang telah 
berpengalaman. 

Namun benang merah yang dapat diambil dari hal tersebut di atas adalah  
betapa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan diperlukan 
persiapan dan studi yang mendalam, yang mencakup berbagai aspek, yaitu 
hukum, ekonomi dan sosial, mengundang pendapat ahli di berbagai bidang, 

 
8  Theo Raaimakers,” Toward a further revision of Dutch insolvency law”, Comparative and International 
perspectives on bankruptcy law reform in the Netherlands, Boom Jurisdiche Uitgevers (2001). 
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termasuk partisipasi publik, dan tidak hanya sekedar me-implant  suatu sistem 
dari luar tanpa pengkajian yang disesuaikan dengan kebutuhan.  

Dalam prosiding ini juga menggambarkan dinamika perkembangan 
dalam hukum kepailitan, yang tercermin banyaknya berbagai pendapat dari 
berbagai pihak (praktisi, ahli, pengacara, akuntan, regulator, hakim dan 
penegak hukum lainnya), baik yang bertentangan maupun bersifat 

complementary. Hal ini semua ditujukan untuk mencapai suatu rezim hukum 
kepailitan yang adil dan efisien. 

SISTEMATIKA PROSIDING 

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan sesi acara dalam 
lokakarya, yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) sesi atau bab. Untuk mempermudah 
pembaca dalam memahami konteks pembicaraan, maka diberikan pada 

catatan kaki (footnote) isi ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang dirujuk oleh para penyaji. Diskusi yang terjadi dalam lokakarya 
juga disajikan untuk memberikan gambaran utuh atas silang pendapat atau 

pros-cons terhadap isu tertentu. Makalah para pembicara juga dilampirkan pada 
setiap sesi. Pada bagian akhir terlampir peraturan perundang-undangan yang 
relevan terhadap topik  lokakarya ini.  

Sesi Pertama, topik yang dibicarakan adalah pengertian utang. Dalam 
paparannya Fred BG. Tumbuan mengutarakan bahwa UU Kepailitan pada 
hakikatnya merupakan penerapan dan pelaksanaan dari Pasal 1132 
KUHPerdata. Oleh sebab itu untuk memperoleh pemahaman yang benar 
tentang definisi debitor, kreditor dan utang, diperlukan pemahaman terhadap 
konsep-konsep dalam KUHPerdata. Menurut konsep hukum perdata, utang 
yang artinya sama dengan kewajiban dapat lahir baik dari undang-undang 
maupun perjanjian. Contoh utang yang lahir dari undang-undang adalah 

perbuatan melawan hukum, zaakwaarneming dan pembayaran yang tidak wajib 
(Pasal 1359 – 1364 KUHPerdata). Kewajiban yang lahir dari perjanjian dapat 
berupa (i) kewajiban untuk memberikan sesuatu, (ii) kewajiban untuk berbuat 
sesuatu, atau (iii) kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Namun yang perlu 

diperhatikan bahwa perikatan alami (natuurlijke verbintenis) tidak dapat 
dijadikan alasan untuk mengajukan kepailitan.  

Sesi Kedua adalah mengenai esensi pembuktian sederhana dalam 
kepailitan dengan penyaji pertama, Elijana, seorang mantan hakim. 
Pembuktian sederhana merupakan salah satu esensi syarat pengajuan 
permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (3) UU Kepailitan. 
Pembuktian secara sederhana harus diukur secara obyektif. Dalam hal ini yang 
dibuktikan secara sederhana adalah dalil pemohon pailit mengenai adanya 
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lebih dari dua utang dimana salah satunya sudah jatuh tempo. Indikasi bahwa 
perkara kepailitan merupakan perkara sederhana yaitu bahwa bentuk 
pengajuannya merupakan permohonan, bukan gugatan. Oleh karena itu, 
seharusnya sidang pemeriksaannya dilakukan secara sumir tanpa adanya replik 
dan duplik sebagaimana terdapat dalam perkara gugatan perdata biasa. Beliau 
juga mengangkat dan mengkritik suatu kasus dimana pengadilan niaga 
menolak permohonan pailit yang diajukan dengan alasan perkara tersebut sulit 
untuk dibuktikan. Apa yang telah dijelaskan oleh Elijana diamini oleh 
pembicara selanjutnya, Ricardo Simanjuntak, seorang pengacara dan kurator. 
Menurutnya pembuktian sederhana dalam kepailitan hanya mewajibkan 
hakim untuk memeriksa apakah terdapat utang, telah jatuh tempo dan telah 
dapat ditagih. Upaya untuk membuktikan hal tersebut tidak perlu dilakukan 
secara kompleks. Namun yang perlu diperhatikan terutama sekali adalah untuk 
menanggulangi adanya itikad buruk dari debitur yang  mencari-cari alasan 
untuk menyangkal adanya utang. 

Sesi Ketiga membicarakan mengenai kewenangan eksklusif Bank 
Indonesia dan Bapepam dalam Kepailitan. Ramlan Ginting, seorang analis 
hukum eksekutif – Direktorat BI, menerangkan bahwa dalam kaitannya 
dengan kewenangan Bank Indonesia dalam kepailitan bank, perlu dibedakan 
kedudukan BI sebagai kreditor dan otoritas. Terhadap bank yang mengalami 
kesulitan atau akan mengalami kepailitan, Bank Indonesia dapat memberikan 
pinjaman kepada bank tersebut. Dalam hal ini berarti BI bertindak sebagai 
kreditor. Sedangkan fungsi otoritas diwujudkan dalam bentuk BI mewajibkan 
tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil oleh bank yang mengalami 
kesulitan, antara lain penambahan modal, merger atau penjualan aset. 
Kewenangan yang dimiliki BI dalam mempailitkan bank sangat terkait dengan 
kenyataan bahwa pemailitan suatu bank sangat berimplikasi terhadap 
kepercayaan domestik maupun internasional. Oleh sebab itu BI akan 
bertindak hati-hati dalam mempailitkan suatu bank. Robinson Simbolon, 
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Bapepam membicarakan 

tentang kepailitan perusahaan efek dan kewajiban disclosure perusahaan 
publik/emiten yang dinyatakan pailit. Perusahaan efek mempunyai 
karakteristik yang sama dengan bank, yaitu adanya pengelolaan dana 
masyarakat. Perbedaannya adalah rekening nasabah perusahaan efek 
merupakan kekayaan terpisah dari kekayaan perusahaan efek yang 
bersangkutan. Tidak semua permohonan pailit terhadap perusahaan efek akan 
dilanjutkan oleh Bapepam. Bapepam terlebih dahulu akan melihat prospek 
kelangsungan usaha  dan/atau mewajibkan perusahaan efek untuk melakukan 

restrukturisasi. Isu kewajiban disclosure perusahaan publik/emiten menjadi 
penting, terutama sekali dikaitkan dengan perlindungan kepentingan 
pemegang saham publik/minoritas. Permasalahan penting yang harus segera 
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diselesaikan adalah penentuan pihak yang bertanggung jawab menyampaikan 
pelaporan, dan bentuk serta akses terhadap laporan perusahaan publik/emiten 
yang dinyatakan pailit. 

Sesi Keempat, topik yang dibicarakan adalah mengenai pengertian jatuh 
tempo. Adanya utang yang telah jatuh tempo merupakan salah satu syarat 
untuk mengajukan permohonan pailit. Dalam paparannya Setiawan, mantan 

hakim, mengatakan bahwa jatuh tempo tidak ditentukan dalam undang-
undang tetapi diperjanjikan oleh para pihak. Jatuh tempo suatu utang dapat 
terjadi sesuai dengan jangka waktu  yang sudah diperjanjikan atau dipercepat 

sebelum jangka waktunya, biasa disebut dengan acceleration clause. 

Sesi Kelima membahas tentang kreditor preferen dan separatis dibawakan 
oleh  J. Djohansjah, mantan hakim. Kreditor separatis adalah kreditur yang 
memegang hak-hak jaminan kebendaan yang terdiri dari hipotik, hak 
tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Sedangkan kreditor preferen adalah 
kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Pasal 1139 dan 1149 
KUHPerdata. Dalam kepailitan kreditor pemegang hak jaminan dapat 
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Di samping itu, 
beliau menegaskan bahwa semua kreditor, baik itu konkuren, separatis 
maupun preferen, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 
kepailitan. 

Dalam sesi/bab ini dihadirkan tulisan oleh Kartini Muljadi, pengacara 
dan ahli hukum, mengenai kredit sindikasi dan hak untuk mengajukan 
permohonan kepailitan. Sedianya beliau merupakan salah satu pembicara 
dalam lokakarya ini, tetapi karena satu dan lain hal beliau berhalangan menjadi 
penyaji dalam lokakarya ini. Namun makalah beliau yang telah disampaikan 
kami anggap sangat berguna untuk disajikan dalam prosiding ini. Dalam 
makalahnya, dijelaskan bahwa kredit sindikasi adalah suatu pinjaman yang 
diberikan oleh sejumlah bank kepada debitur tertentu. Dalam hal ini ditunjuk 
agen untuk mendokumentasi dan  mengadministrasi penjaminan dan 
pembayaran. Masing-masing kreditur bertanggung jawab penuh atas pinjaman 
yang diberikan secara mandiri. Agen merupakan pihak yang ditunjuk dan 
berwenang untuk mewakili kreditor dalam menegakkan hak-hak mereka. 
Hubungan antara kreditor dengan agen dikonstruksikan oleh beliau sebagai 

konsep lastgeving sebagaimana diatur dalam Bab XVI, Buku III KUHPerdata. 
Untuk menghindari timbulnya multi interpretasi berkaitan dengan siapa pihak 
yang berwenang mengajukan gugatan kepailitan dalam suatu kredit sindikasi, 
beliau menyarankan agar hal tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam 
perjanjian kredit sindikasi. 
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Sesi Keenam, adalah mengenai PKPU dan akor serta peran pengurus 
dalam PKPU. Dalam paparannya Elijana, mantan hakim, menjelaskan bahwa 
esensi dari PKPU adalah untuk memberikan kesempatan pada debitur yang 
memperkirakan tidak akan dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo 
dan dapat ditagih untuk mengajukan rencana perdamaian. Berbeda dengan 
kepailitan, dalam PKPU diangkat seorang pengurus. PKPU dapat diajukan 
oleh inisiatif debitur maupun juga sebagai tangkisan terhadap permohonan 
pailit. Dalam revisi UU Kepailitan (sekarang sudah diundangkan dengan  UU 
No. 37 tahun 2004) pihak kreditor dapat juga mengajukan PKPU. Terhadap 
putusan PKPU sementara maupun tetap tidak terbuka upaya hukum, tetapi 
dapat dimintakan pembatalan. Terhadap putusan pembatalan tersebut terbuka 
upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. GP Aji Wijaya, pengacara 
dan kurator, menambahkan bahwa tugas pengurus dalam PKPU sangatlah 
berat karena pengurus diharapkan untuk mengantarkan perdamaian antara 
kreditor dan debitor. Dalam sesi ini diuraikan tugas-tugas pengurus 
berdasarkan UU Kepailitan, antara lain melakukan pengumuman, 
menyampaikan laporan berkala, melakukan pencocokan utang dan 
mengadakan rapat-rapat kreditor. Permasalahan yang sering dijumpai dalam 
praktek adalah munculnya “kreditur fiktif” dalam proses PKPU. 

Sesi Ketujuh, adalah mengenai pembubaran, likuidasi dan status hukum 
debitor setelah pemberesan. Ratnawati Prasodjo, staf ahli Departemen 

Kehakiman,  membahas mengenai interaksi antara UU Perseroan Terbatas 
dengan UU Kepailitan, yaitu konsekuensi dari dibubarkannya perseroan, yang 
diikuti dengan tindakan likuidasi dan pengangkatan likuidator, dihubungkan 
dengan kepailitan. Kemudian Fred BG Tumbuan, ahli hukum, menegaskan 
bahwa dengan adanya kepailitan, bukan berarti organ perusahaan lain, seperti 
direksi, menjadi tidak cakap bertindak. Direksi tetap berwenang untuk 
mewakili perseroan, namun untuk melakukan pengurusan terhadap harta 
kekayaannya merupakan wewenang dari kurator. Direksi dianjurkan untuk 
bersifat proaktif dan kurator seyogyanya melibatkan direksi dalam proses 
kepailitan, karena dapat dimungkinkan perusahaan untuk pulih kembali 
melalui perdamaian. Dalam sesi ini juga akan dibahas konsekuensi dari 
pailitnya anak perusahaan dan induk perusahaan. Sesi ini dilanjutkan dengan 
pemaparan Amir Abadi Jusuf. Beliau menegaskan kembali bahwa kurator 
dalam kepailitan tidak menggantikan posisi direksi atau komisaris. Yang 
menjadi perhatian beliau berkait dengan pailitnya perusahaan publik/emiten. 
Sama seperti isu dalam makalah sesi kedua yang disampaikan oleh pihak 
Bapepam, yang menjadi permasalahan disini adalah apakah kewajiban 
pelaporan tetap dikenakan terhadap perusahaan publik/emiten yang pailit. 
Kemudian apabila kewajiban tersebut tetap ada, siapa pihak yang wajib untuk 
menyampaikan laporan tersebut? 
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Sesi kedelapan mengenai inventarisasi dan verifikasi dalam rangka 
pemberesan boedel pailit. Elijana, mantan hakim, menguraikan urutan 
aktivitas yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan, yaitu mulai dari 
inventarisasi, verifikasi, pelelangan/penjualan serta pembagian kepada 
kreditor. Beliau juga membahas permasalahan seputar inventarisasi dan 
verifikasi dalam kepailitan, antara lain penetapan kurs untuk piutang yang 
dinyatakan dalam mata uang asing, piutang yang belum jatuh waktu dan 

verifikasi pro-memori. Selanjutnya Marjan Pane, seorang kurator dan pengurus 
AKPI,  menerangkan sering terjadinya kendala-kendala yang dialami oleh 
kurator dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka 
pemberesan harta pailit. Kendala- kendala tersebut berupa (i) penyampaian 
putusan pengangkatan kurator yang terlambat, (ii) pelaksanaan paksa badan 
yang tidak efektif, (iii) penggelapan harta pailit (iv) pelaksanaan ketentuan 
UUK terhadap debitor pailit berbentuk badan hukum.  

Sesi kesembilan, topik yang dibicarakan mengenai tugas dan tanggung 
jawab Hakim Pengawas. Parwoto Wignjosumarto, Direktur Niaga Mahkamah 
Agung, menjelaskan bahwa tugas dari hakim pengawas dalam kepailitan adalah 
mengawasi pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap 
harta pailit. Dalam makalah beliau diuraikan langkah-langkah pelaksanaan 
tugas hakim pengawas. Marjan Pane kemudian menambahkan agar proses 
kepailitan menjadi lancar maka diperlukannya kerjasama antara kurator dan 
hakim pengawas, antara lain kurator harus meminta persetujuan terlebih 
dahulu atau berkonsultasi atas tindakan-tindakan yang akan diambilnya. 

Sesi terakhir, yaitu sesi kesepuluh  membahas aspek komparasi kepailitan. 
Ricardo Simanjuntak,  menjelaskan bahwa rezim hukum kepailitan Indonesia, 
dan juga hampir disemua negara-negara di dunia, menganut asas universal, 
dalam arti bahwa putusan pailit mencakup semua aset debitur, baik yang 
berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun dalam praktek, hal 

tersebut akan selalu terbentur dengan asas sovereignty. Beberapa langkah yang 
menurutnya dapat diambil, walaupun juga banyak mengandung permasalahan, 
adalah (i) meminta surat kuasa dari debitur pailit (seolah-olah debitor tidak 
pailit) untuk menjual asetnya yang berada di luar negeri, (ii) ketika akan merasa 
pailit, debitor menandatangani surat kuasa pada subsidiary nya atau pihak lain 
untuk melakukan pengambilan atau mendapatkan kuasa untuk menjual atau 
melakukan tindakan hukum apapun atas harta yang berada di luar wilayah, (iii) 
kreditur dapat menjual tagihannya yang dijamin kepada pihak luar negeri 

dimana aset debitur tersebut berada, (iv) set off. Langkah-langkah tersebut diatas 
akan banyak mengundang permasalahan hukum, oleh karena itu jalan yang 
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sebaiknya ditempuh adalah dengan membuat traktat multilateral mengenai 
eksekusi putusan pailit. Selanjutnya Ignatius Andi, pengacara, menguraikan 
kompleksitas yang akan muncul dalam proses kepailitan apabila terdapat unsur 

asing. Kemudian Rahmat Bastian, pengacara, mengupas cross border bankruptcy 
dari aspek pilihan hukum, pilihan forum penyelesaian sengketa, kedudukan 
pengadilan niaga dan putusan pengadilan negara asing.  

Dalam sesi/bab ini sengaja kami hadirkan tulisan Felix O. Soebagjo, 
pengacara,  untuk mendapatkan wawasan mengenai cross border insolvency. 
Sedianya beliau mempresentasikan makalahnya dalam lokakarya ini, tetapi 
karena satu dan lain hal beliau berhalangan menjadi penyaji dalam lokakarya 
ini. Beliau mengangkat  hasil studi (disponsori oleh Asian Development Bank) 

perbandingan tentang cross border insolvency di negara Thailand, Korea, Filipina 
dan Indonesia. Dari studi tersebut diidentifikasikan beberapa faktor hambatan 

dalam  pelaksanaan cross border insolvency, yaitu masalah sovereignty, reciprocity 
dan kesiapan sistem serta peraturan perundang-undangan. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melalui 

kerjasama regional untuk mengharmonisasi peraturan cross border insolvency  di 
masing-masing negara. 

Dengan dibukukannya lokakarya ini dalam bentuk prosiding, 
diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi hakim-hakim niaga, baik 
pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Namun tidak 
menutup kemungkinan juga bagi pihak lain seperti mahasiswa, dosen maupun 
praktisi untuk menggunakan buku ini sebagai salah satu bahan referensi untuk 
menambah wawasan tentang kepailitan. Prosiding yang menyajikan diskusi 
para peserta akan menggambarkan suasana tumbuhnya beragam pemikiran 
dan pendapat terhadap suatu isu,  sehingga dapat menambah wawasan bagi 
pihak pembaca untuk memahami sejarah, wacana dan perkembangan yang 
terjadi terhadap isu-isu seputar kepailitan. 

Dalam penyusunan prosiding ini kami mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada International Monetary Fund (IMF) yang mendanai 
kegiatan lokakarya terbatas maupun penyusunan prosiding ini, beserta para 
penyaji/fasilitator yang telah meluangkan waktu dalam lokakarya terbatas ini.  

EYR, Januari 2005. 

Sumber: Prosiding” Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia”, Penerbit 
PPH, 2004 

 


