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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan,
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya
dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.
Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis:
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur
dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan
Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai
penyelesaian sengktea yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian
sengketa keperdataan.
Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan
Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil
upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hokum yang oleh penulis dianggap perlu untuk
segera diubah.
Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul
“Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang
Pertanahan. Artikel ini membahas permasalah pertanahan yang sering menimbulkan sengketa
berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut
dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk
menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan
rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/
pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini
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maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil
dan lebih cepat.
Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan
Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel
yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat
adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai
pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat
adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah
dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu
yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan
keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi
pertanahan diharapakan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang
melibatkan masyarakat adat.
Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara
Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas
mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus
didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian
proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.
Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman
A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan
pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan
mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan
ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), sedangkan dalam perkembangan
telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut,
seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini membahas mengenai
perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum
lingkungan.
Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara
sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh
enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan
putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank
Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata
Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu
adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara
singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang
jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan terbatasnya
waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung
perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure.
Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme
Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan
di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor.
Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan
pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor
pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang
debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang
berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.
Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak
Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan
hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use)
dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license).
Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah
terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat
mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut
dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian
sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara
pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek.
Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan
manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada
pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata
diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia
serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016
Salam,

Dewan Redaksi

REKONSTRUKSI MEKANISME HUKUM KEPAILITAN
DI PENGADILAN NIAGA
R. Saija*

ABSTRAK
Mekanisme hukum kepailitan di Indonesia masih lemah, dan tidak memberikan keadilan bagi para
kreditor yang merasa selalu dirugikan kepentingannya. Banyak terjadi perdebatan kepentingan
antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan pembagian utang debitor kepada kreditor
yang masih didominasi oleh kepentingan debitor pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan
para kreditor, yakni proses pembagian utang debitor pailit masih menggunakan penyelesaian
sengketa melalui Pengadilan Niaga yang berbelit-belit. Kelemahan proses permohonan pailit yang
merugikan kreditor membawa prosedur di Pengadilan Niaga menjadi tidak menentu yang seharusnya
dilakukan perubahan. Maka dari itu diperlukan adanya rekonstruksi mekanisme hukum kepailitan di
Indonesia untuk menggantikan mekanisme Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang seharusnya
mengutamakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelum pernyataan pailit oleh Pengadilan
Niaga bagi debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. Maka dari itu UU
No. 37/2004 dirasa belum efektif dan kurang teruji untuk memperbaiki status para kreditor serta
belum menerapkan asas asas-asas hukum kepailitan dalam proses kepailitan di Indonesia.
Kata Kunci: Mekanisme Hukum Kepailitan, Keadilan Kreditor, PKPU.
ABSTRACT
The mechanism of bankruptcy law in Indonesia is still weak, and does not provide justice for creditors
who are always harmed their interests. A debate is raging between the interests of creditors and
debtors associated with the distribution of the debtor’s debt to creditors that are still dominated by the
interests of the debtor bankrupt. Such mechanisms are highly detrimental to the creditors, the insolvent
debtor’s debt distribution process still uses the settlement of disputes through the Commercial Court
convoluted. Bankruptcy application process weaknesses that harm creditor bringing the procedures in
the Commercial Court was uncertain that should be changed. Thus it is necessary to the reconstruction
of the mechanism of bankruptcy law in Indonesia to replace the mechanism of Law No. 37/2004
which should give priority to Suspension of Payment before the declaration of bankruptcy by the
Commercial Court for the debtor does not perform its obligations to its creditors. Thus the Law No.
37/2004 deemed not effective and less proven to improve the status of the creditors and not to apply
the principles of bankruptcy law principles in the process of bankruptcy in Indonesia.
Key words: bankruptcy, justice, creditor’s right, suspension of payment
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Latar Belakang
Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan
internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya
kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet.1 Hukum tidak dapat
dipisahkan dari budaya (culture), sejarah (history) dan waktu (time) dimana kita sedang
berada. Setiap perkembangan sejarah dan sosial harus diimbangi dengan perkembangan
hukum, karena setiap perubahan sosialakan mempengaruhi perkembangan hukum.2 Melalui
pendekatan budaya, pembinaan hukum dilihat bukan sekedar pergeseran waktu dari zaman
kolonial ke zaman kemerdekaan diperlukan adanya perubahan hukum, serta pergeseran
nilai yang ingin menjabarkan sistem nilai yang dianut dalam konstruksi hukum nasional.3
Implikasinya bukan saja pada kegiatan bisnis tetapi juga terhadap badan peradilan yang
dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa-sengketa bisnis. Sejalan dengan
perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat dan dalam skala yang semakin
luas dan global, dimana masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan
aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global dewasa ini membutuhkan
aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam
penyelesaian utang piutang mereka.
Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif. Peradilan juga
akan terkena dampak globalisasi. Hal ini diungkapkan Hilario G. Davide Jr. (Chief Justices
of the Court of the Republic of the Philipines), Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari
masa depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan yang
independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan riil yang akan
mengikis independensi peradilan itu sendiri.4
Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbarui
sistem peradilan mereka karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaanperusahaan asing (multinasional). Kondisi ini didugasebagai salah satu faktor pendorong
perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gejolak
moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian
nasional dan ditambah dengan munculnya kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu

Robert Gilpin, Global Political Economy, 2001, dikutip dari Nicholas A. Rahallus, “Globalisasi atau Hegemoni
Intelektual Global?” Analisis CSIS No. 4, 2003. hlm. 498-515.
2 Alvi Syahrin, 2002, Beberapa Masalah tentang Hukum, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, h. 27.
3 M. Solly Lubis, 1989, Serba Serbi Politik, Mandar Maju, Bandung, h. 44.
4 Hilario G. Davide Jr.,”Comments on the Paper of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief Justice of the Court of Final
Appeal of the Hongkong Special Administrative Region of the People’s Republic of China”, makalah pada Conference of
Chief Justices of Asia and Pacific, 18th Lawasia Conference, Seoul, 8 September 1999, h.1
1
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memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini
merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU No. 4/1998) pada 24 Juli
1998. Undang-Undang Kepailitan merupakan penyempurnaan dari Failissement Verordening
Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad tahun 1906 Nomor 384. Undang-Undang
Kepailitan diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai
landasan penyelesaian utang-piutang.
Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan
Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkunganperadilan umum. Pengadilan
Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga
di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah
kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, dan lain sebagainya.
Tidak jarang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
hal pemeriksaan perkara, teruama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UndangUndang Kepailitan, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk
memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.
Belakangan ini eksistensi Pengadilan Niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi
penurunan jumlah perkara yang masuk berdasarkan data statistic tahun 1999 dan tahun
2003 yang menurutrn dari 100 perkara menjadi 12 perkara.5 Penurunan ini mencemaskan,
mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukkan untuk menyelesaikan masalah lain di bidang
perniagaan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal Pengadilan Niaga dirancang
untuk diperluas kompetensinya seperti yang tertera dalam Pasal 280 ayat (2) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37/2014)
Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah
yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang meliputi kewenangan memeriksa
sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Namun pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing
undang-undang tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat
5

Leo, “Kepailitan di Simpang Jalan”, hukumonline.com, diakses pada 2 April 2016.
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dari pengaturan prosedur beracara, atau hukum acara perkara niaga di luar masalah kepailitan.
Hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan
Niaga masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement
Buitengewesten (HIR/R.Bg).6
Mekanisme hukum kepailitan di Indonesia diatur dengan UU No. 37/2004 masih
lemah, dan tidak memberikan keadilan bagi para kreditor yang merasa selalu dirugikan
kepentingannya. Banyak terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak
debitor mengenai utang yang harus dibagikan kepada para kreditor yang masih didominasi
dengan kepentingan pihak debitor pailit oleh Pengadilan Niaga. Mekanisme tersebut sangat
merugikan para kreditor yakni proses pembagian utang debitor pailit masih menggunakan
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang berbelit-belit, dimana status debitor
tersebut telah pailit. Berdasarkan fenomena ada kecenderungan mengenai lemahnya proses
permohonan pailit yang sangat merugikan kepentingan para kreditor telah membawa prosedur
atau mekanisme di Pengadilan Niaga menjadi tidak menentu, misalnya proses permohonan
harus diakhiri dengan penetapan bukanlah dengan putusan dari Pengadilan Niaga, begitu pula
prosedur dalam Pengadilan Negeri diterapkan di Pengadilan Niaga, seakan-akan Pengadilan
Niaga bukanlah merupakan pengadilan khusus melainkan pengadilan umum yang berwajah
ganda, tidak perlu adanya kreditor preferen dan kreditor konkuren dalam perebutan harta
pailit dari debitor pailit.
Suatu perkara di Pengadilan seharusnya mengkombinasikan tiga hal secara simultan,
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu, perluasan
pengembangan Pengadilan Niaga akan mendasarkan pada ketiga poin tersebut dengan melihat
dari eksistensi Pengadilan Niaga saat ini dalam kaitannya sebagai pengadilan yang memutus
perkara-perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini
diperlukan adanya rekonstruksi mekanisme hukum kepailitan di Indonesia untuk menggantikan
mekanisme UU No. 37/2004 yakni pada bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
harus lebih diutamakan sebelum adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga bagi debitor
yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. Bahwa UU No.37/2004 dirasa
belum efektif dan kurang teruji untuk memperbaiki status para kreditor di kemudian hari,
serta belum mengispirasikan asas-asas hukum kepailitan dalam proses kepailitan di Indonesia
sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian bangsa dan negara.
6 Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa
dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta Rechtsvordering (R.V).
Pasal 284 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku
diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. UUK yang lebih banyak mengatur tentang ketentuan dan prosedur beracara dalam
proses kepailitan, merupakan lex specialis dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku umum. Sehingga, hukum acara
dalam proses kepailitan ini dapat merujuk pada HIR terutama untuk hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam UUK.
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Pengembangan Kompetensi Pengadilan Niaga
Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan salah satu dari sekitar 50 program utama
yang disyaratkan oleh International Moneter Fund (IMF) dalam Letter of Intent (LoI) ketika
pemerintah Indonesia mengajukan bantuan. Pengadilan Niaga (commercial court) ditujukan
untuk menyelesaikan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan. Sementara itu cakupan
perluasan yang diamanatkan UU No. 37/2004 hanya spesifik pada bidang kepailitan dan PKPU.
Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan
Niaga berhenti sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan seperti yang tertera dalam Pasal
280 ayat (2) UU No. 37/2004
Tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan berbanding lurus dengan keinginan
meningkatkan kinerja Pengadilan Niaga. Secara umum peningkatan kinerja tersebut dapat
dilihat dari dua jalur pengembangan, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan absolut,
dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ada keinginan dari para pihak yang terkait untuk memperluas kewenangan absolut ke bidangbidang lain yang terkait dengan niaga. Setidaknya ada lima bidang dominan yang ingin
diperluas kewenangan absolutnya, yaitu perbankan, perseroan, asuransi, pasar modal, dan Hak
atas Kekayaan Intelektual. Bidang yang terakhir ini kini sudah diselenggarakan Pengadilan
Niaga. Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan
pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Bidang-bidang yang dapat ditangani Pengadilan
Niaga, antara lain adalah Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Pengembangan kompetensi absolut Pengadilan Niaga merupakan tuntutan, tantangan, dan
harapan dari para pihak terkait. Dalam rangka pengembangan kompetensi Pengadilan Niaga di
era globalisasi, diperlukan konsep yang matang untuk mempersiapkan perluasan kompetensi
absolut tersebut agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel di mata pencari keadilan.
Pengadilan Niaga dapat merujuk pada konsep Commercial Court di negara bagian Lousiana,
New Orleans, Amerika Serikat (AS), sebagai alternatif perbandingan. Commercial Court di
New Orleans, telah berkembang sejak tahun 1839 berdasarkan UU No.17 di bawah kewenangan
La Constitusi Bab IV, Bagian 4 (1812). Menurut UU tersebut DPR negara bagian New Orleans
kemudian membentuk Pengadilan Niaga yang sejajar kedudukannya dengan Pengadilan Negeri
(First Judicial District Court). Ruang lingkup kewenangan Commercial Court terbatas. Ia
tidak menangani kasus-kasus perselisihan yang berkenaan dengan kepemilikan sebidang tanah;
kepemilikan budak; hubungan rumah tangga; tuntutan kerugian; atau pengambilalihan atas hak.
Peraturan ini juga memberikan kesempatan para pihak yang terkait untuk mengalihkan kasuskasus yang tertunda dan memiliki kompleksitas yang tinggi di pengadilan yang ada kepada

154

JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016: 149–167

Commercial Court.7 Hal ini merupakan upaya melepaskan beban pada pengadilan umum.
Mengingat banyaknya kasus dan kerumitan teknis atas perselisihan usaha yang bermunculan
di kota-kota di Louisiana, pihak legislatif berinisiatif memudahkan penyelesaian perselisihan
secara cepat untuk mendorong perkembangan perniagaan di New Orleans. Dengan demikian
permohonan banding dari Commercial Court ditujukan kepada Pengadilan Tinggi (Supreme
Court). Berdasarkan penelitian dengan sampel acak, diketahui bahwa lebih dari separuh
(51%) perkara yang masuk ke Commercial Court di New Orleans berkaitan dengan instrumen
keuangan pengadilan tersebut, seperti pinjaman (31%), Bills of Exchange (12%), maupun
instrumen lainnya (8%). Sisa perkara lainnya melibatkan utang untuk barang perniagaan 26%;
utang untuk pelayanan 8%; sewa 4%; dan perselisihan lainnya. Kasus-kasus yang diajukan
berkisar dari tindakan sederhana hingga masalah rumit. Penggugat menerima keputusan
dengan cepat atas kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian rumit.8
Dalam rangka mempersiapkan sebuah institusi Pengadilan Niaga yang lebih baik di
Indonesia, maka beberapa kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya perkara-perkara yang
memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi dapat dialihkan ke Pengadilan Niaga secara bertahap,
sehingga hal ini dapat mengurangi beban Pengadilan Umum. Yang perlu dipersiapkan untuk
memberlakukan kewenangan perkara dari Pengadilan Umum dilimpahkan ke Pengadilan
Niaga adalah perkara yang dilimpahkan itu sesuai dengan karakteristik Pengadilan Niaga,
yaitu prosesnya cepat dan prosedur pembuktiannya sederhana. Kedua hal itu merupakan satu
kesatuan. Hal ini dikarenakan adanya kemustahilan dilaksanakan proses yang cepat, jika
tetap mengacu kepada hukum acara yang saat ini berlaku di Pengadilan Negeri. Konsekuensi
logisnya adalah perkara yang dilimpahkan tersebut harus disederhanakan, baik dalam konteks
prosedural maupun pembuktiannya.
Ada tiga bidang yang diinginkan dimasukan ke dalam wilayah kompetensi Pengadilan
Niaga, yakni di bidang: a) Perbankan; b) Asuransi; c) Pasar Modal. Bank sangat terkait
dengan kepentingan masyarakat. Bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak luas
bagi masyarakat. Setidaknya ada sekitar 65 kasus di Pengadilan Niaga yang berhubungan
dengan perbankan, mencakup masalah kredit modal kerja, kartu kredit, Letter of Credit,
kredit pembiayaan, jaminan pribadi, anjak piutang, dan kredit sindikasi. Demikian data dari
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-9 untuk kurun
waktu 1998-2001.

2015.

7

Lousiana Commercial Court (Orleans Parish), http://nutrias.org/~nopl/inv/commct.htm, diakses tanggal 13 Agustus

8

Ibid.
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Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan
membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai
dengan Mahkamah Agung, kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa
definisi.9Hal ini terjadi karena Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang,
sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim (lihat Pengertian Utang).
Selain itu interpretasi terhadap pembuktian yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam
menerima atau menolak perkara belum diatur dalam kriteria yang tegas. Kasus kepailitan yang
melibatkan bidang asuransi menurut data kumpulan Himpunan Putusan-putusan Pengadilan
1998-2000 baru berjumlah dua perkara. Ini belum ditambah kasus Manulife pada pertengahan
tahun 2002 dan kasus Prudential Life Insurance yang dipailitkan pada akhir April 2004.
Pemailitin itu patut dipertanyakan, mengingat terkadang kondisi keuangan perusahaan asuransi
tersebut tergolong cukup baik. Pada Prudential misalnya, hingga 31 Desember 2003, tingkat
solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk membayar dana pada pihak ketiga cukup kuat:
255%.10 Kondisi ini jauh melampaui ketentuan yang dipersyaratkan Departemen Keuangan
yakni 100% per Desember 2003. Kondisi ini adalah refleksi dari keberadaan aturan dalam
Undang-Undang Kepailitan yang belum secara tegas mengatur mengenai kepailitan bagi
perusahaan asuransi Keadaan ini sebetulnya tidak perlu terjadi, seandainya revisi UndangUndang Kepailitan sudah dilakukan. Pasal 2 ayat (5) revisi Undang-Undang Kepailitan (UU
No. 37/2004) menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit atas perusahaan
asuransi adalah Menteri Keuangan. Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang
asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan masih menganggap Pengadilan
Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.
Idealnya, mekanisme pasar yang berjalan di Pasar Modal diimbangi dengan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar
modal yang cepat, transparan, mandiri, dan adil. Di masa depan tidak menutup kemungkinan
pengajuan perkara yang berkaitan dengan pasar modal dapat diajukan ke Pengadilan Niaga,
karena ruang lingkup pasar modal terkait dengan bidang-bidang hukum lain seperti perbankan
dan asuransi; suatu bidang yang erat kaitannya dengan Pengadilan Niaga.

H. P. Panggabean, “Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusanputusannya, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No. 4, 2003, h. 43-60
10 H. P. Panggabean, “Sebanyak 500 Karyawan Dukung Prudential Ajukan Banding,” Republika Online, Senin 24
April.
9
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Rekonstruksi Mekanisme Penerapan Hukum Acara Perdata pada Sengketa
Kepailitan di Pengadilan Niaga
Ketentuan Pasal 284 UU No. 37/2004 menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan
dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg).
Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum
dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisahpisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan
dua Undang-Undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga
penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan paket Undang-Undang
tentang Hak atas Kekayaan Intelektual. Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan
adalah:11 pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak
puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara Kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia; jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat
Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari12; jangka waktu Kasasi di Mahkamah
Agung Republik Indonesia adalah selama 34 hari.
Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang
sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui
Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari.
Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di
tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di
tingkat Kasasi; dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selebihnya adalah perhitungan
waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun pada praktiknya,
dalam menangani kasus yang dipercaya oleh kliennya, diketahui bahwa penyelesaian kasus
yang diajukan ke Pengadilan Perdata menghabiskan waktu antara satu sampai dua tahun dan
yang paling lama dapat menghabiskan waktu empat tahun. Jangka waktu ini adalah untuk
sampai mendapatkan keputusan tetap.
Namun dalam beberapa kasus, para hakim niaga, khususnya majelis hakim tingkat
Mahkamah Agung tampaknya kurang memperhatikan jangka waktu tersebut, seperti dalam
beberapa putusan, majelis hakim Kasasi ataupun Peninjauan Kembali memberikan putusan
11 Hermayulis, “Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam
Penyelesaian Sengketa Niaga,” Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, h. 177178.
12 Dalam UU No.37/2004 tentang Perubahan terhadap UU No.4/1998 tentang Kepailitian, proses pemeriksaan
diperpanjang menjadi 60 hari. Pada saat kajian disusun, UU No.37/2004 masih dalam pembahasan di DPR.
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pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa akibat hukum apapun. Contohnya
adalah kasus Bank Niaga Tbk. Cs melawan Dharmala Agrifood Tbk.13 Dalam perkara ini
Majelis Hakim Kasasi memutuskan permohonan Kasasi tersebut dalam waktu 40 hari. Jawaban
majelis hakim terhadap keberatan yang diajukan pemohon Kasasi terhadap ketidakdisiplinan
waktu tersebut adalah: “Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada sanksi
hukum yang menentukan bahwa putusan menjadi tidak sah, batal atau dapat dibatalkan apabila
putusan Kasasi diucapkan melampaui jangka waktu 30 hari...”
Tentu saja ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut yang sesungguhnya diperintahkan
UU No. 37/2004 terhadap status pailit suatu debitor yang berupa Perseroan Terbatas akan
mempengaruhi perdagangan sahamnya di Bursa Efek, baik Bursa Efek Jakarta maupun
Surabaya.Hal ini dikarenakan saham perusahaan debitor yang dipailitkan tersebut, sampai
saat jatuhnya putusan masih diperdagangkan di kedua Bursa Efek tersebut. Dapat dikatakan
bahwa sebagian besar isi UU No. 37/2004 adalah khusus mengenai hukum acara Kepailitan.
Untuk itu, perlu kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Acara tersebut, apakah
harus diatur tersendiri, ataukah Bab ketiga tentang Pengadilan Niaga harus dikeluarkan dari
sistematika Undang-Uundang Kepailitan. Hal ini berkaitan erat dengan amanat perluasan
kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam PasalPasal 280 ayat (2) UU No.
37/2004. Dengan demikian hukum acara yang digunakan dalam proses Pengadilan Niaga
adalah hukum acara Pengadilan Niaga secara khusus dalam konteks permohonan, serta bukan
memakai proses peradilan perdata dalam konteks sengketa, sehingga proses penyelesaian
permohonan pailit lebih cepat, biaya ringan dan jelas pelaksanaannya sebagaimana termuat
dalam asas-asas kepailitan meliputi asas keadilan, asas integritas, asas keseimbangan dan
asas kelangsungan usaha.
Adapun rekonstruksi mekanisme hukum kepailitan di Pengadilan Niaga, sebagai berikut
Permohonan Pailit meliputi Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. mekanisme
tersebut berupa 1) permohonan pailit sementara kreditor kepada debitor melalui Pengadilan
Niaga yaitu debitor/debitor-debitor ditetapkan sebagai pihak pailit sementara di Pengadilan
Niaga; Pemanggilan dan Pemeriksaan debitor pailit sementara (pemeriksaan berkas utang);
2) Mempertemukan kreditor dan debitor untuk menyelesaikan persoalan keuangan mereka
(Restrukturisasi dan Reorganisasi Perusahaan); 3) Proses mediasi pada Pailit sementara jika
berdamai maka prosesnya tidak dijatuhi pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, namun
jika tidak berdamai maka prosesnya akan dilanjutkan; 4) Majelis Hakim Pengadilan Niaga

13

Bank Niaga Tbk et al melawan Dharmala Agrifood Tbk, MARI, No. 7/K/N/1998.
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menentukan daftar hitam debitor pailit.. Prosesnya diajukan ke Pengadilan Niaga oleh Pihak
kreditor.
Sedangkan pada Mekanisme Kepailitan di Pengadilan Niaga meliputi 1) Sita umum
harta kekayaan debitor pailit oleh Pengadilan Niaga; 2)kurator melakukan penyitaan atas
aset kekayaan debitor pailit secara langsung (serta merta); 3) Permohonan Pailit kepada
debitor langsung diberikan penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga; 4) kurator
melaporkan semua jumlah penafsiran harta debitor pailit kepada Hakim Pengawas yang akan
melaksanakan penetapan pailit oleh Pengadilan Niaga; 5) Eksekusi harta pailit debitor kepada
kreditor secara otomatis Tidak ada proses banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali.
Kemudian untuk Sengketa Pailit berupa Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang yakni 1) Permohonan pailit sementara kreditor kepada debitor melalui Pengadilan
Niaga ; 2) debitor/debitor-debitor ditetapkan sebagai pihak pailit sementara di Pengadilan
Niaga; 3) Pemanggilan dan Pemeriksaan debitor pailit sementara (pemeriksaan berkas utang);
4) Mempertemukan kreditor dan debitor untuk menyelesaikan persoalan keuangan mereka
(Restrukturisasi dan Reorganisasi Perusahaan); 5) Proses Mediasi pada Pailit sementara dan
berakhir damai maka prosesnya tidak akan dijatuhi pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan
Niaga, tetapi untuk proses mediasi pada pailit sementara yang tidak berdamai maka prosesnya
akan dilanjutkan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk ditetapkan daftar hitam
debitor pailit. Prosesnya diajukan ke Pengadilan Niaga oleh Pihak kreditor. Tidak ada upaya
hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Sedangkan Mekanisme Kepailitan di Pengadilan Niaga meliputi 1) Gugatan Pailit oleh
kreditor (Penggugat); 2) Tangkisan/Sanggahan/Eksepsi oleh debitor (Tergugat); 3) Putusan
Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga; 4) Pemeriksaan Bukti Surat dan Saksi-saksi;
5) Pelaporan harga penafsiran harta pailit oleh kurator atas instruksi dari Hakim Pengawas
dalam pembuktian; 6) Kesimpulan; 7) Putusan Akhir; 8) Eksekusi dan Tidak ada upaya hukum
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Rekonstruksi Proses Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga
Permohonan pailit harus diikuti dengan penetapan pailit, sehingga defenisi pailit dalam
Pasal 1 ayat (1) UU No. 37/2004 terpenuhi. Adanya “sita umum atas semua kekayaan debitor
pailit…” mendeskripsikan bahwa permohonan pailit harus dilakukan dengan penetapan
pailit, sehingga menghasilkan parate eksekusi yang mengikat dan final di Pengadilan Niaga
tanpa adanya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang
memperpanjang waktu prosesnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa harus ada revisi terhadap prosedur permohonan pailit di Pengadilan Niaga khususnya
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“Putusan” harus digantikan dengan “Penetapan”, sehingga kepentingan para kreditor atas harta
kekayaan debitor pailit dapat diselesaikan secara cepat, efektif dan efisien sesuai dengan asas
keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi.
Permohonan pailit harus diikuti dengan penetapan pailit, sehingga defenisi pailit dalam
Pasal 1 ayat (1) UU No. 37/2004 terpenuhi. Adanya “sita umum atas semua kekayaan debitor
pailit…” mendeskripsikan bahwa permohonan pailit harus dilakukan dengan penetapan
pailit, sehingga menghasilkan parate eksekusi yang mengikat dan final di Pengadilan Niaga
tanpa adanya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang
memperpanjang waktu prosesnya. Di dalam permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor
kepada debitor harus melewati tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu
yang diumumkan oleh hakim bahwa utang debitor telah jatuh tempo dan harus melakukan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan pihak kreditor berdasarkan Daftar Surat
Tertulis yang dilegalisir oleh Pengadilan Niaga.
UU No. 37/2004 tidak tegas mendefinisikan utang, sehingga dalam praktik berkembang
dua macam pertimbangan hakim yaitu utang dalam arti sempit dan uatang dalam arti luas.
Utang dalam arti sempit, yang hanya didasarkan atas pinjam meminjam uang atau loan
(kredit). Utang dalam arti luas, yang meliputi segala kewajiban membayar sejumlah uang
tertentu, yang timbul karena perjanjian utang-piutang, maupun yang timbul dari kontrak atau
perjanjian lain selain utang-piutang.
Dalam proses acara kepailitan konsep utang sangat menentukan karena tanpa adanya
utang tidaklah mungkin perkara kepailitandapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi
kepailitan menjadi tidak ada kerena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan
likuidasi aset debitor membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Utang merupakan
dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum yang sangat penting dikaji lebih lanjut
mengenai prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Pailit bersumber dari adanya utang
yang tidak dibayarkan. Henry Campbell Black mendefinisikan utang adalah sejumlah uang
dimana seseorang berkewajiban dan menyatakan persetujuannya. Suatu jumlah uang tertentu
yang dipinjamkan kepada seorang dari orang lainnya, termasuk didalamnya debitor tidak hanya
berkewajiban untuk membayar tetapi juga menjadi hak kreditor untuk menerima kembali
uangnya dan memaksa debitor membayar utang itu.14
Praktik peradilan dalam masalah kepailitan sebelum berlakunyaUU No. 4/1998, pada
umumnya mengendalikan bahwa suatu utang adalah pinjaman uang baik tunai maupun kredit,

14

J. Satrio, 1996, Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 69.
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baik yang dilakukan oleh kreditor perorangan maupun kreditor yang berbentuk badan hukum
yang umumnya adalah bank.15
Padahal perkembangan ekonomi yang demikian pesat membawa pengaruh dan perubahan
yang cepat terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak, sehingga membawa
dampak terhadap pengertian utang. Hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan
Niaga setelah berlakunyaUU No. 4/1998, terutama pada tahun pertama berlakunya undangundang tersebut pada tahun 1998, yang mendalilkan utang antara lain: Utang yang muncul
akibat perjanjian jual beli satuan rumah susun; Utang yang muncul akibat perjanjian pinjam
uang, akta pengakuan utang dan pinjaman kredit rekening Koran (revolving); Utang yang
timbul dari jaminan pribadi debitor terhadap perjanjian kredit; Utang berasal dari penerbitan
surat sanggup (promissory note)16; Utang karena kredit sindikasi dan facility agreement dalam
bentuk roll over falicity agreement.
Kriteria ini dapat dikategorikan menjadi utang dalam perkembangan terakhir terus
bertambah dan semakin beragam, seiring dengan bertambah banyaknya cara dan bentukbentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam lalu lintas perdagangan
maupun transaksi-transaksi lainnya baik antara orang perorangan dengan badan hukum, badan
hukum dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan orang.Sutan Remy Sjahdeini
berpendapat lain, bahwa batas minimal besarnya utang harus ditentukan, karena apabila
piutang yang tidak dibayar dibatasi akan sangat merugikan debitor yang selanjutnya akan
sangat merugikan para pemegang saham dari debitor, misalnya seorang debitor dengan aset
Rp. 1.000.000.000.000,00 dapat diajukan pailit oleh seorang kreditor yang hanya memiliki
tagihan misalnya Rp. 10.000.000,00.17
Pendapat yang tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlah minimal utang sebagai
syarat diajukannya pernyataan pailit adalah dengan alasan untuk memberikan perlindungan
hukum bagi kreditor kecil, dimana dengan jumlah utang yang sebetulnya tidak seberapa
dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, justru piutang kreditor yang kecil itu
merupakan sumber modal bagi beroperasinya perusahaan atau usaha kreditor, sehingga
dengan tidak dibayarnya piutang tersebut, maka kreditor akan mengalami kesulitan untuk
menjalankan usahanya.
Kriteria utang yang dapat ditagih pun tidak terdapat dalam ketentuan yang menjelaskan
jatuh tempo utang itu, apakah harus secara keseluruhan artinya semua jumlah utang telah

15

155, 160.
16
17

Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.
Tempo, Edisi 19-26 Januari 1999, h. 64.
Ibid.
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jatuh tempo, ataukah hanya sebagian dari jumlah utang yang harus dibayar. Misalnya suatu
perusahaan yang terus menerus berproduksi namun tidak dapat memperoleh laba, sehingga
kalaupun mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo hanya dibayar secara berangsur.
Tidak penuhnya pembayaran utang ini dapat dimasukan sebagai kriteria utang sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37/2004. Hal yang menarik dari perdebatan
tentang utang adalah pendapat yang memberikan kesempatan kepada para kreditor dan debitor
melakukan kompromi sebelum gugatan diadili di Pengadilan Niaga.
Inti dari pengertian utang dari beberapa definisi di atas adalah adanya kewajiban dari
satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, barang-barang
atau jasa-jasa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Utang
tersebut dapat dijaminkan maupun tidak dijaminkan, dapat dikenakan bunga maupun tidak
dikenakan bunga. Dalam hal ini tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di
dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, karena belum adanya
pembatasan nilai nominal utang sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan
di Indonesia saat ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan
bagi pihak kreditor terhadap pihak debitor. Jika kita melakukan perbandingan hukum, maka
pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit
merupakan suatu kelaziman sebagaimana dianut di beberapa negara lain seperti Singapura,
Hongkong, Filipina, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, Dalam Undang-Undang
Kepailitan Singapura mengatur jumlah minimal utang yang dapat diajukan pailit adalah
sebesar US$ 2.000,00 atau jumlah lain akan ditentukan di kemudian hari. Di Hongkong,
perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk jumlah utang lebih dari HK
$5.000,00. Sedangkan The Philippine Act, tiga orang kreditor atau lebih yang merupakan
penduduk Filipina dan memiliki tagihan terhadap debitor hingga mencapai nilai sebesar
1.000,00 peso dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Di Australia pengajuan
permohonan pernyataan pailit tidak disyaratkan besaran jumlah utang yang dimiliki, sedangkan
pengajuan permohonan pernyataan pailit atau penitipan barang atas perintah Pengadilan
(sequestration) dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari AUS$ 2.000,00
dalam bentuk utang yang jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian. Di Kanada, kreditor
tidak berjaminan atau kreditor yang berjaminan mempunyai piutang senilai CDN $ 1.000,00
dapat mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu enam bulan dari saat debitor
mengajukan permohonan kepada The Official Receiver. Bankruptcy Code Amerika Serikat
mensyaratkan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika debitor memiliki tagihan
yang tidak berjaminan (unsecured debt) sebesar US$ 5.000,00. Tiga kreditor harus bersamasama mengajukan permohonan pailit, apabila debitor memiliki dua belas kreditor atau lebih,
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sebaliknya seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya
minimal US$ 5.000,00.
Seharusnya kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah
usaha, baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan
kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Menarik
untuk bercermin pada Insolvency Act 1986 di Inggris yang memfasilitasi budaya penyelamatan
perusahaan yaitu corporate resque adalah sebelum suatu perusahaan mengalami kesulitan
keuangan dinyatakan pailit harus dilakukan penyelamatan terlebih dahulu. Pada hakikatnya
adalah suatu intervensi utama yang dibutuhkan untuk “mencegah kegagalan perusahaan”.
Penulis sependapat dengan konsep penyelamatan korporasi, terhadap debitor yang berpotensi
dan prospektif. Namun, terhadap debitor yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak
dapat memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya, kepailitan adalah jalan terbaik,
meskipun dalam mekanisme kepailitan tidak menutup kemungkinan perusahaan tetap
beroperasi, berdasarkan persetujuan kurator, para kreditor atau panitia kreditor, atau hakim
pengawas berdasarkan pertimbangan perusahaan masih prospektif. Berdasarkan analisis harus
ada penetapan jumlah utang bagi debitor yang dinyatakan pailit oleh para kreditor, sehingga
ada kejelasan hukum mengenai “status pailit debitor”. Berdasarkan hal tersebut, maka status
utang harus jelas dan signifikan berdasarkan pada batas nilai nominal yang ditetapkan bagi
debitor yang dinyatakan pailit, misalnya sekitar Rp. 2.000.000.000.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 jo. Pasal 1139-1149 KUH Perdata, istilah
kreditor dibagi menjadi dua golongan, yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor
preferen lahir karena kreditor tersebut memgang hak jaminan kebendaan, atau karena sifat
piutangnya diistimewakan. Sedangkan dalam praktik kepailitan, dikenal kreditor separatis
yang memegang hak jaminan kebendaan; dan kreditor preferen yang memegang hak istimewa.
Undang-undang Kepailitan tidak membatasi kreditor mana saja yang dapat mengajukan
permohonan kepailitan. Hal ini menimbulkan berbagai argumentasi hukum yang masingmasing mempunyai pertimbangan dan dasar hukum yang berbeda-beda. Dalam hal ini perlu
dipertimbangkan status kreditor tidak perlu diklasifikasikan sebagaimana tertuang dalam UU
No. 37/2004 cukup disebut sebagai kreditor saja.
Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menimbulkan perdebatan
di kalangan pengadilan. Mereka mempersoalkan apakah utang yang telah dapat ditagih tetapi
belum jatuh tempo dapat dijadikan obyek permohonan pailit. Suatu utang yang jatuh tempo
tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitor seluruh jumlah utangnya. Selain
itu terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika
terjadi apa yang dikenal dengan nama klausul event of defaults.
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Dalam klausula itu dirinci terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau tidak dipenuhinya
janji-janji tertentu yang bisa mempercepat jatuh temponya utang debitor. Dalam ketentuan
Pasal 7 UU No. 37/2004 mengatur tentang tindakan sementara selama putusan atas permohonan
pernyataan pailit belum ditetapkan, yaitu berupa peletakan sita jaminan terhadap kekayaan
debitor, dan penunjukan kurator sementara. Pasal demikian tidak dikenal dalam peraturan
kepailitan sebelumnya, dimana kompetensi yurisdiksi pemutusannya ada pada setiap
Pengadilan Negeri. Permasalahan akan timbul bila ada verzet (perlawanan) terhadap sita
jaminan.
Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan
ternyata mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, yang pada akhirnya
melahirkan ketidakpastian hukum. Sampai saat ini Pengadilan Niaga belum mampu melakukan
paksaan terhadap debitor yang tidak mematuhi putusan pengadilan, sehingga banyak debitor
yang lepas dari jerat kepailitan.
Dalam ketentuan Pasal 84 UU No. 37/2004 yang memungkinkan dilakukannya Gijzelling
(lembaga paksa) terhadap debitor, sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan. Berbagai alasan
dikemukakan atas ketidaksediaan pengadilan untuk mengaktifkan PasalPasal 84 tersebut.
Akibatnya sampai saat ini para pencari keadilan semakin tidak percaya bahwa status pailit
debitor akan membuat kreditor lebih mudah meminta pelunasan tagihannya dari aset debitor
yang dipailitkan. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk untuk
menyelamatkan ekonomi negara menyodorkan data bahwa penagihan uang negara/piutang
negara melalui Pengadilan Niaga, masih jauh dari yang diharapkan.
Dari tagihan ±Rp 5.465.878.223.339,72 yang berhasil dikembalikan melalui Pengadilan
Niaga tidak lebih dari 7%. Beberapa kendala yang menyebabkan Badan Penyehatan Perbankan
Nasional kalah di Pengadilan Niaga, yang berujung pada kecilnya tingkat pengembalian
uang negara, antara lain: 1) Sita jaminan terhadap harta dipailit; 2) Batas waktu penundaan
kewajiban pembayaran utang, 3) Fungsi curator dan Hakim Pengawas.18
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, sejak debitor dinyatakan
pailit, seluruh harta si pailit dinyatakan dalam keadaan sita umum, sehingga sita-sita lainnya
di luar Undang-Undang Kepailitan harus tunduk pada sita umum ini. Bila ada gugatan karena
utang-piutang terhadap si pailit, maka si penggugat cukup memasukkan tagihan kepada
kurator. Dalam praktiknya masih terjadi sita jaminan terhadap boedel pailit dinyatakan sah
dan berharga oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga.

18 Robertus Bilitea, “Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga,” Jurnal Hukum Bisnis,
Vol. 18, Maret/April 2002, h. 18-22.
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Hakim pengawas dan majelis hakim pada Pengadilan Niaga telah memperpanjang masa
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga lebih dari 270 hari. Ini jelas bertentangan
dengan Pasal217 ayat (4) dan Pasal 217 huruf a UU No. 37/2004, yang intinya menyatakan
jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perpanjangannya tidak boleh
lebih dari 270 hari, terhitung mulai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara
ditetapkan. Selain itu, pemberian batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dilakukan terlebih dahulu kepada debitor dengan daftar peringatan oleh hakim, sehingga debitor
mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan pihak kreditor mengenai status
kesehatan perusahaannya, misalnya meminta keringanan pembayaran bunga atas utang yang
telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan
lebih awal oleh pengadilan sebelum, debitor dinyatakan pailit, hal ini jelas ada suatu usaha dari
debitor untuk menjelaskan kepada kreditor mengenai status perusahaannya yang masih sehat
atau sakit (bangkrut/pailit), dengan demikian, UU No. 37/2004 perlu direvisi kembali.
Dari ketentuan Pasal 19, 22 dan 67 UU No. 37/2004 dapat disimpulkan bahwa kepailitan
meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan. Sejak pernyataan
pailit diumumkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya.
Selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil alih kurator. Jelaslah betapa besarnya
peranan kurator mengurus dan memaksimalkan boedel pailit, serta melaksanakan penjualan
boedel pailit, dengan harapan agar kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya dapat
dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditor yang sangat mengharapkan kurator
dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian
aset (asset recovery).
Ketentuan Pasal13 ayat (3) UU No. 37/2004, kurator yang diangkat harus independen
dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun pada praktiknya
masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan
pemberesan boedel pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang
memadai guna melakukan due diligence dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan
debitor pailit sehingga boedel pailit pun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator
bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor.
Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya
mendapat penjelasan yang pasti dalamUU No. 37/2004, khususnya berkaitan dengan tata cara
penunjukan/pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya
wewenang yang berlebih dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon
atau termohon pailit, tanpa penjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut.
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Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan oleh para pihak
yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah bila ada beberapa kurator yang
mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulangkali dicalonkan
kreditor ditolak tanpa alasan jelas.19
Rekonstruksi Proses Pembuktian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga
Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi
oleh sistem pembuktian yang digunakan, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan
Pasal 1 ayat (1) UU No. 37/2004, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit
apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling sedikit dua kreditor dan
salah satu tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sifat pembuktian yang sederhana
dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan
kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata
biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya
berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan
Niaga, melainkan Pengadilan Negeri (Perdata). Sistem pembuktian yang sederhana pada
perkara kepailitan dirasakan tidak dapat diterapkan pada Pengadilan Niaga yang memeriksa
sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual, sehingga jangka waktunya diperpanjang. Namun
dalam kenyataannya, untuk beberapa kasus perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan
Niaga, pembuktiannya pun tidak sesederhana seperti yang seharusnya.
Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya
suatu “utang” yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan
pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan
dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang
menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan
untuk dipailitkan.

Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis yakni: adanya rekonstruksi mekanisme
hukum kepailitan di Pengadilan Niaga harus lebih transparan dengan perubahan yang mendasar
meliputi status permohonan, status penggunaan hukum acara, status utang, status kreditor,

19 Ricardo Simanjuntak, “Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar
Terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan),” Jurnal Hukum Bisnis Volume 17 (Januari 2002): 11
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status pembuktian, sehingga tidak merugikan pihak kreditor untuk melakukan sita umum atas
harta kekayaan debitor pailit di kemudian hari.
Diharapkan proses menisme hukum kepailitan di Pengadilan Niaga lebih transparan,
sederhana dalam melindungi pihak kreditor, sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan terwujud. Di samping itu, perlu mempertimbangkan revisi terhadap UU No.
37/2004 khususnya pada bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih didahulukan
sebelum melakukan pailit bagi pihak debitor.

DAFTAR BACAAN
Buku
Bilitea, Robertus, “Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga,” Jurnal
Hukum Bisnis, (Volume 18, Maret/April 2002): 18-22
Davide Jr., Hilario G,”Comments on the Paper of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief justice of
the Court of Final Appeal of the Hongkong Special Administrative Region of the People ‘
S Republic of China”, makalah pada Conference of Chief Justices of Asia and Pacific, 18th
Law Asia Conference, Seoul, 8 September 1999.
Gilpin, Robert, 2003, Global Political Economy, 2001, dikutip dari Nicholas A. Rahallus,
“Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global?” Analisis CSIS No. 4
Hermayulis, 2002, “Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai
Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga,” Laporan Akhir Penelitian bagi
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
J. Satrio, 1996, Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian II, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Muhammad, Abdulkadir, 1998, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Panggabean, H.P., “Sebanyak 500 Karyawan Dukung Prudential Ajukan Banding,” Republika
Online, Senin 24 April.
________________, “Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan
Niaga dan Putusan-putusannya, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No. 4, 2003
Simanjutak, Ricardo, “Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif

Saija: Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga

167

Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan),” Jurnal Hukum
Bisnis Volume 17 (Januari 2002): 11
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitian.
Sumber Lain
Tempo, Edisi 19-26 Januari 1999.
Lousiana Commercial Court (Orleans Parish), http://nutrias.org/~nopl/inv/commct.htm, diakses
tanggal 13 Agustus 2015.

