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Beberapa Istilah

• Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas

• Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang
karena perjanjian atau Undang-Undang yang 
dapat ditagih di muka pengadilan.

• Debitor adalah orang yang mempunyai utang
karena perjanjian atau undang-undang yang 
pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.



• Debitor pailit adalah debitor yang sudah
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

• Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau
orang perseorangan yang diangkat oleh
Pengadilan untuk mengurus dan
membereskan harta Debitor Pailit di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan
Undang-Undang ini.



• Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau
dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam
mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 
baik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena
perjanjian atau undang-undang dan yang wajib
dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi
memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

• Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam
lingkungan peradilan umum,

• Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh
Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang.



• Hari adalah hari kalender dan apabila hari
terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada
hari Minggu atau hari libur, berlaku hari
berikutnya,

• Tenggang waktu adalah jangka waktu yang 
harus dihitung dengan tidak memasukkan hari
mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

• Setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi termasuk korporasi yang berbentuk
badan hukum maupun yang bukan badan
hukum dalam likuidasi.



Syarat dan Putusan Pailit

• Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.

• Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan
untuk kepentingan umum.

• Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank 
Indonesia.



• Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, 
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

• Dalam hal Debitor adalah Perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana 
Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak di bidang kepentingan publik, 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Menteri Keuangan.



• Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan
hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam
Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat
kedudukan hukum Debitor.

• Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah
Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang 
berwenang menjatuhkan putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan hukum terakhir Debitor.

• Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum firma tersebut juga
berwenang memutuskan.



• Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah
negara Republik Indonesia tetapi menjalankan
profesi atau usahanya di wilayah negara Republik
Indonesia, Pengadilan yang berwenang
memutuskan adalah Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan atau
kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau
usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

• Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, 
tempat kedudukan hukumnya adalah
sebagaimana dimaksud dalam anggaran
dasarnya.



• Dalam hal permohonan pernyataan pailit
diajukan oleh Debitor yang masih terikat
dalam pernikahan yang sah, permohonan
hanya dapat diajukan atas persetujuan suami
atau istrinya.

• Hal tersebut tidak berlaku apabila tidak ada
persatuan harta.



Permohonan pernyataan pailit
terhadap suatu firma harus memuat
nama dan tempat tinggal masing-
masing pesero yang secara tanggung
renteng terikat untuk seluruh utang
firma.



• Permohonan pernyataan pailit diajukan
kepada Ketua Pengadilan.

• Permohonan harus diajukan oleh seorang
advokat, namun tidak berlaku dalam hal
permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank 
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan
Menteri Keuangan.



• Permohonan pernyataan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
telah dipenuhi.



• Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap
putusan atas permohonan pernyataan pailit
adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

• Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 
(delapan) hari setelah tanggal putusan yang 
dimohonkan kasasi diucapkan, dengan
mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan
yang telah memutus permohonan pernyataan
pailit.



• Permohonan kasasi, selain dapat diajukan
oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan
pihak pada persidangan tingkat pertama, juga
dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan
merupakan pihak pada persidangan tingkat
pertama yang tidak puas terhadap putusan
atas permohonan pernyataan pailit.



• Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada
Panitera Pengadilan memori kasasi pada
tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

• Panitera wajib mengirimkan permohonan
kasasi dan memori kasasi kepada pihak
termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari
setelah permohonan kasasi didaftarkan.

• Termohon kasasi dapat mengajukan kontra
memori kasasi kepada panitera Pengadilan
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal
termohon kasasi menerima memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat



• Panitera wajib menyampaikan permohonan
kasasi, memori kasasi, dan kontra memori
kasasi beserta berkas perkara yang 
bersangkutan kepada Mahkamah Agung
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

• Terhadap putusan, atas permohonan
pernyataan pailit yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dapat diajukan
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.



Akibat Kepailitan
• Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh
selama kepailitan.

• Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh
Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-
alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan
perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, 
dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan
keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri
sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, 
pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan
oleh Hakim Pengawas; atau
3. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu
kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.



• Debitor demi hukum kehilangan haknya
untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang termasuk dalam harta pailit, sejak
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

• Tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 
waktu setempat.



• Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan telah dilaksanakan transfer dana
melalui bank atau lembaga selain bank pada
tanggal putusan, transfer tersebut wajib
diteruskan.

• Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di
Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib
diselesaikan.



• Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah
putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat
dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan
tersebut menguntungkan harta pailit.

• Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang 
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh
atau terhadap Kurator.



• Dalam hal tuntutan diajukan atau diteruskan oleh
atau terhadap Debitor Pailit maka apabila
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu
penghukuman terhadap Debitor Pailit, 
penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat
hukum terhadap harta pailit.

• Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk
memperoleh pemenuhan perikatan dari harta
pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, 
hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya
untuk dicocokkan.



• Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan
yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, 
atas permohonan tergugat, perkara harus
ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada
tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih
perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
hakim.

• Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan
tersebut maka tergugat berhak memohon supaya
perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan
maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan
tergugat, di luar tanggungan harta pailit.



Semoga Bermanfaat


