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Abstract 

Dispute Of Bankruptcy Between Personal Customer  

And Non Bank Financial Institution 

By  

Dennis Eka Pratama 

 

Article 2 paragraph (3) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of 

Debt Payment Obligations (will be called AB and SDPO), bank as the debtor, ask 

for bankruptcy statement can only be done by Bank of Indonesia. Whereas the 

Non Bank Financial Institution (will be called NBFI) as the debtor request for 

bankruptcy petiton can only be requested by Capital Market Supervisor Institution 

(will be called CMSI). However since the application of Law Number 21 of 2011 

on OJK, the authority of function and duty of CMSI changed over to OJK. 

Meanwhile in practice there are still personal customers who request for 

bankruptcy petition to NBFI directly via the commercial court. Based on it, the 

bankruptcy petition to NBFI that is requested by a personal customer will be 

reviewed. 

This research is a normative legal research with the descriptive type of research 

and using normative-juridical approach to analyze the law’s substance. The data 

that are served are secondary data and the data accumulation which were done by 

literature and documents studies. Then data is processed and analyzed 

qualitatively. 

The result of this research and analysis concluded that the parties in the dispute of 

bankruptcy between personal customer and NBFI are Personal Customer, NBFI, 

and OJK. Based on Article 55 paragraph (1) Law OJK, to request the bankruptcy 

petition , the authority of Minister of Finance and BAPEPAM has changed over to 

OJK. The purpose behind the authority that is not given to personal customer to 

request bankruptcy petition is to avoid an NBFI company so it is not easy to be 

bankrupted according to the number of interests from any other policyholder. The 

requesting process of bankruptcy petitiom by personal customer to NBFI can not 

be requested directly to the commercial court. It must be requested by the OJK.  

Keywords : Bankruptcy, Non-Bank Financial Institution, Personal 

Customer, OJK. 
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ABSTRAK 

 

 

SENGKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI  

DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 

 
 

Oleh: 

Dennis Eka Pratama 

 

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai 

debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Namun sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan fungsi serta tugas 

BAPEPAM beralih kepada OJK. Sementara pada praktiknya masih ada nasabah 

pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui 

pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana bila 

permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah pribadi. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif 

dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu 

menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam 

sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB antara lain adalah Nasabah 

Pribadi, LKBB dan OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk 

mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan 

BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada 

nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit karena untuk menghindari 

suatu perusahaan LKBB agar tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya 

kepentingan dari pemegang polis lainnya. Proses pengajuan permohonan pailit 

oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui 

pengadilan niaga. Permohonan pailit oleh nasabah pribadi harus diajukan melalui 

OJK. 

 

Kata Kunci : Kepailitan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Nasabah pribadi, 

OJK. 
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MOTO 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman,  

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

 kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku  

dengan suka sama-suka diantara kamu.  

Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

    

(Q.S.An-Nisa Ayat 29) 

 

And, when you want something, all the universe conspires in helping you to 

achieve it 
 

(Paulo Coelho, The Alchemist) 

 

 

Orang bicara keadilan seperti sudah mengerti entitasnya, padahal ia belum tentu 

ada. Itulah kenapa aku akan terus mencarinya.  

 

(Gibran M Sanjaya) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang melanda negara di belahan Asia termasuk Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan besar terhadap 

perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam 

mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan 

kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. 

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang 

apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya 

lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut 

juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha, 

untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada Kreditor. 

Masyarakat Kreditor mulai mencari-mencari sarana yang dapat digunakan untuk 

menagih tagihan dengan memuaskan. Peraturan kepailitan yang ada, yaitu 

Faillissementsverordening, dirasakan sangat tidak dapat diandalkan. Sementara 

itu pula upaya restrukturisasi utang tidak terlalu tampak menjanjikan bagi para 

Kreditor karena masih terpuruknya sektor riil. Selain itu, dikhawatirkan upaya 

penyelesaian utang dengan menempuh restrukturisasi utang prosesnya akan dapat 

berlangsung lama. 
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Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang 

dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang 

dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.
1
 

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan 

perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapakan mampu 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta 

mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu hukum 

yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah 

peraturan tentang kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang 

semula diatur dalam peraturan kepailitan. 

Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan 

perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang 

timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Kegiatan 

dunia bisnis, dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya 

membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi 

penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah 

adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (Kreditor) ke pengadilan dalam hal ini 

sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (Debitor). 

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap 

Debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

                                                           
1
 Munif Rochmawanto, Upaya Hukum dalam Kepailitan, Jurnal Independent, Volume 3 

Nomor 2, 2013, hlm. 25. 
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Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “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 dari Kreditornya”.
2
 

Pengajuan permohonan pailit, permohonan dapat dilakukan oleh Debitor itu 

sendiri (voluntary petition) atau dapat juga dilakukan oleh Kreditor. Menurut 

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, seorang Debitor dapat mengajukan kepailitan 

permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition) apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dari satu Kreditor); dan 

2. Debitor setidaknya tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan telah 

dapat ditagih. 

Syarat-syarat tersebut dapat diartikan, bahwa Debitor apabila ingin mengajukan 

permohonan pailit dapat dibuktikan setidaknya mempunyai lebih dari satu 

Kreditor dan mempunyai utang yang telah dapat ditagih. Apabila hal tersebut 

tidak dapat dibuktikan maka seharusnya pengadilan dapat menolak permohonan 

tersebut.
3
 

                                                           
2
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
3
Edward Manik, Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 115. 
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Senada dengan pengajuan permohonan pailit oleh Debitor, pengajuan 

permohonan pailit oleh Kreditor juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Debitor mempuyai dua atau lebih utang Kreditor (lebih dari satu Kreditor); 

dan 

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan 

telah dapat ditagih. 

Syarat-syarat di atas tentu saja dapat diartikan sama dengan syarat-syarat yang 

diajukan oleh Debitor. Sehingga apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan 

seharusnya pengadilan dapat menolak permohonan tersebut.
4
 Selain pengajuan 

permohonan pailit oleh Kreditor dan Debitor, pengajuan permohonan kepailitan 

juga dapat diajukan oleh lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat dilakukan apabila 

yang menjadi Debitor pailit adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

(selanjutnya disebut LKBB). 

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, dalam hal Debitor yang merupakan bank, permohonan 

pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan 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 (selanjutnya disebut 

BAPEPAM).
5
 

                                                           
4
Ibid. hlm. 115. 

5
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 120. 
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Terdapat sedikit perubahan dalam hal pengajuan pailit yang dilakukan oleh 

Bapepam. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:
6
 

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan 

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut OJK); 

2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari 

Bank Indonesia ke OJK. 

Peralihan wewenang dari BAPEPAM ke OJK terjadi karena belum optimalnya 

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem 

keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan 

di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-

lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa 

keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan 

dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif 

di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga 

dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan 

                                                           
6
Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 



 

6 

 

pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus 

dilakukan secara terintegrasi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan 

permohonan pailit apabila Debitor merupakan bank atau lembaga pembiayaan 

bukan bank, pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesa dan OJK. 

Nasabah tidak boleh serta merta melakukan pengajuan permohonan pailit apabila 

merasa bahwa bank ataupun lembaga pembiayaan bukan bank memiliki utang 

yang jatuh tempo kepadanya.  

Nasabah yang dimaksudkan adalah sebagai mana menurut Djaslim Saladin dalam 

bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus 

Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang 

mempunyai rekening simpanan atau pinjaman bank.
7
 

Komaruddin dalam “kamus Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah 

seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito 

atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.
8
 Nasabah yang bertindak sebagai 

nasabah perorangan dapat diartikan sebagai nasabah pribadi. Nasabah pribadi 

adalah nasabah yang hubungan hukumnya terjadi karena kesepakatan antara 

dirinya sendiri kepada bank atau LKBB. 

Proses sengketa kepailitan dalam beberapa kasus sering melibatkan sengketa 

antara nasabah pribadi dan bank maupun LKBB. Pengaturan mengenai sengketa 

                                                           
7
 Djaslim Salidin, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank, CV Rajawali, Jakarta, 

1994, hlm. 20. 
8
 Komaruddin, Kamus Perbankan, CV Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 10. 
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nasabah pribadi sudah jelas menetapkan bahwa yang dapat mengajukan 

permohonan pailitan kepada LKBB adalah OJK.  

Kasus AAA sekuritas merupakan kasus kepailitan di mana pengajuan 

permohonan pailit dilakukan oleh pihak nasabah sendiri. PT AAA Sekuritas 

merupakan perusahaan efek yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek 

dan penjamin emisi efek selaku Debitor dan AG yang merupakan nasabah sebagai 

Kreditor. Alasan diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA 

sekuritas adalah karena PT AAA Sekuritas tidak mengembalikan dana penjualan 

repo saham kepada Kreditor sampai dengan jatuh waktu perlunasan.
9
 

Putusan yang dinyatakan hakim pada kasus PT. AAA sekuritas sedikit di luar 

dugaan. Hakim memutuskan untuk menerima permohonan dari pemohon yang 

dalam hal ini adalah nasabah pribadi dengan alasan, bahwa terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana yang diatur dalam UUK dan PKPU. 

Kasus sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB juga terjadi pada PT 

Antaboga Delta Securitas Indonesia. PT Antaboga Delta Securitas Indonesia 

merupakan perusahaan efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara 

pedagang efek, manager investasi dan penjamin emisi efek. Alasan pengajuan 

pailit adalah karena PT Antaboga Delta Securitas Indonesia tidak dapat membayar 

uang reksadana kepada Rudi Santoso.
10

 

Putusan hakim pada kasus PT Antaboga Delta Securitas Indonesia adalah 

menolak permohonan pemohona pailit yang dalam hal ini adalah nasabah pribadi.  

                                                           
9
 Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 

10
 Putusan Nomor: 340K/Pdt.Sus/2010 
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Hakim beralasan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada LKBB 

adalah BAPEPAM. 

Ternyata dalam contoh kasus di atas, dalam praktiknya masih ada pengajuan 

permohonan pailit yang diajukan oleh pihak nasabah. Padahal telah jelas 

disebutkan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap LKBB hanya dapat 

diajukan oleh OJK. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti, 

mengkaji, dan menganalisis permohonan pengajuan pailit yang dilakukan oleh 

pihak nasabah kepada perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan bukan 

bank dan selanjutnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Sengketa 

Kepailitan antara Nasabah Pribadi Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bagaimanakah jika permohonan pailit 

terhadap LKBB diajukan oleh nasabah pribadi. Untuk mendapat jawaban atas 

permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang 

dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan antara 

nasabah pribadi dan lembaga keuangan bukan bank? 

2. Apakah seorang nasabah pribadi memiliki kompetensi dalam mengajukan 

permohonan pailit lembaga keuangan bukan bank? 

3. Bagaimana proses pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabah 

pribadi kepada lembaga keuangan bukan bank? 
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C. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB yang mana termasuk dalam 

bidang ilmu hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum kepailitan. 

 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana 

dasar hukum pengajuan permohonan pailit oleh nasabah terhadap LKBB dengan 

pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Pihak-pihak dalam sengketa kepailitan lembaga keuangan bukan bank; 

b. Kompetensi nasabah pribadi dalam sengketa kepailitan lembaga keuangan 

bukan bank;dan 

c. Proses pengajuan permohonan pailit yang diajukan nasabah pribadi kepada 

lembaga keuangan bukan bank. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitan ini meliputi: 

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pihak-pihak 

dalam sengketa kepailitan lembaga keuangan bukan bank; 

2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai kompetensi 

nasabah  pribadi dalam sengketa kepailitan lembaga keuangan bukan bank 

dan; 
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3. Memperoleh analisis lengkap, rinci dan sistematis mengenai proses pengajuan 

permohonan pailit yang diajukan oleh nasabah pribadi kepada lembaga 

keuangan bukan bank. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup 

kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar 

pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum ekonomi 

khususnya mengenai hukum kepailitan. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah: 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan 

hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum ekonomi khususnya 

hukum kepailitan.  

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa Bagian 

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lmapung yang 

membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian 

lanjutan berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan 

hukum kepailitan khususnya mengenai sengketa kepailitan antara nasabah 

dan lembaga keuangan bukan bank. 
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c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kepailitan  

1. Pengertian Kepailitan 

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata 

Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan 

sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Prancis yaitu faillite yang 

berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.
11

 Dalam bahasa Indonesia pailit 

diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak 

membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
12

Menurut R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang Debitor apabila ia 

telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang 

menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama 

dari para Kreditornya.
13

 

Definisi kepailitan menurut Black’s Law Dictionary: 

“Bankrupt is the state or condition of a person (individual, 

partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its 

debt as they are, or become due. The term includes a person 

                                                           
11

Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18. 
12

Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 225. 
13

Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang 

Terkait dengan Kepailitan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12. 
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against whom an involuntary petition has been filed, who has filed 

a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”
14

 

Berdasarkan pengertian yang diberikan Black’s Law Dictionary tersebut, dapat 

kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk 

membayar dari seseorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. 

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk 

mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun 

atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor), suatu permohonan pernyataan 

tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan 

tidak mampu membayar dari seorang Debitor. 

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya 

menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).
15

 

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, bankrupt artinya bangkrut, pailit dan 

bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan.
16

 

Ensiklopedia Wikipedia, kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan, yang 

dinyatakan secara hukum, seorang individu atau organisasi untuk membayar 

Kreditornya. Pada umumnya, yang dimaksud orang dengan pailit atau bangkrut 

adalah suatu sitaan umum terhadap seluruh harta Debitor supaya perdamaian 

antara Debitor dan para Kreditornya dapat dicapai atau supaya harta Debitor 

tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.
17

 

                                                           
14

  Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83. 
15

Ramlan Ginting, kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, Buletin 

Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.2 No.2, Agustus 2011, hlm. 1. 
16

 Jono, Hukum Kepailitan,Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1. 
17

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan 

UU No. 37 Tahun 2004), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8. 
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Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitor 

berhenti membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan 

pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh 

Debitor itu sendiri atau Kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan 

pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan 

pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta Debitor pailit. Kurator kemudian 

membagikan harta Debitor pailit kepada para Kreditor sesuai dengan piutangnya 

masing-masing. 

Menurut UUK dan PKPU dalam ketentuan umum memberikan definisi kepailitan 

sebagai berikut: 

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah 

pengawasan hakim pengawas”. 

UUK dan PKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Debitor; 

b. Untuk kepentingan semua Kreditor; 

c. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang; 

d. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;dan 
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e. Terhitung sejak pernyataan pailit, Debitor kehilangan hak untuk mengurus 

harta kekayaannya. 

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan Debitor sama sekali berhenti 

membayar utang-utangnnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat 

membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. 

Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala 

sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah ”kepailitan”. 

Keadaan Debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar 

utangnnya disebut dengan insolvable. 

2. Tujuan Kepailitan 

Tujuan dari kepailitan untuk melakukan pembagian kekayaan milik Debitor 

kepada para Kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan 

Debitor dapat dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan 

dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (yang selanjutnya dalam penilitan ini disebut KUHPerdata) yang 

mengatur dan memberikan kedudukan para Kreditor sebagai Kreditor konkuren 

sehingga boedel  pailit akan dibagikan kepada para Kreditor secara seimbang. 

Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk  mencegah Kreditor 

melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa Debitor agar membayar 

utangnya. Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk  



 

16 

 

mencegah kesewenang-wenangan pihak Kreditor yang memaksa dengan 

berbagai cara agar Debitor membayar utangnya.
18

 

Dalam penjeleasan umum UUK dan PKPU dikemukakan mengenai beberapa 

faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang, yaitu: 

a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama 

ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor; 

b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang 

menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa 

memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya; 

c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha 

untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor 

tertentu sehingga kredior lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang 

dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud 

untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. 

Tujuan-tujuan dari hukum kepailtan adalah:
19

 

a. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan 

Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada 

maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi 

                                                           
18

 Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar 

Hukum Kebangkrutan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 

1996, Hal. 1-2. 
19

Sutan Remy Syahdeini,Op.cit, hlm. 29-31 
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perikatan Debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur 

untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitor. 

b. Menjamin agar pemberian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor 

sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan 

Debitor kepada para Kreditor konkuren atau  unsecured creditors 

berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam 

hukum Indonesia asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdata. 

c. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan para Kreditor. 

d. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor 

selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang 

belum lunas, Debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-

utangnya.  

e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan 

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan 

mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh 

pengadilan.  

f. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk 

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang 

Debitor.  

 

3. Dasar Hukum Kepailitan 

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum kepailitan dengan 

diberlakukannya Staatsblaad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad Tahun 

1906 Nomor 348. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang 
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menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya 

penambahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan. 

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah 

memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian 

nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam 

menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Faillissements 

Verordening yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan 

didalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan 

berlakunya Faillissements Verordening. Perpu tersebut kemudian ditetapkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut 

belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

sehinggadi bentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). 

Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk: 

a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang 

sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor; 

b. Menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang 

menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik Debitor tanpa 

memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya. 
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c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri seperti 

melarikan harta kekayaan Debitor untuk melepaskan tanggung jawab 

terhadap Kreditor. 

d. Membagikan harta Debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau 

kecilnya piutang masing-masing Kreditor.
20

 

 

4. Asas-Asas dalam Hukum Kepailitan 

a. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

Kreditor dan Debitor 

UUK dan PKPU harus memberikan manfaat bukan saja bagi Kreditor tetapi juga 

bagi Debitor. Sejalan dengan itu UUK dan PKPU juga harus memberikan 

perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor. UUK dan PKPU 

diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para Kreditor 

apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya. UUK dan PKPU diharapkan 

para Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari Debitor 

yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. 

Manfaat dan perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor dan para 

stakeholder tidak boleh sampai merugikan pihak Debitor. 

UUK dan PKPU yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 

dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan tersebut. Dalam 

penjelasan umum undang-undang tersebut, ada empat asas yang dianut, yaitu 

asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.  

Peristiwa kepailitan sendiri terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu 

selain kepentingan para Kreditornya juga kepentingan para stakeholders yang 
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lain dari Debitor yang dinyatakan pailit seperti perusahaan, masyarakat, bank, 

maupun lembaga pembiayaan. 

Bank dalam kedudukannya sebagai Debitor dapat pula dinyatakan pailit. Apabila 

bank yang dinyatakan pailit, maka sudah tentu para nasabah penyimpanan dana 

dari bank itu dan para Debitor bank yang menerima kredit dari bank itu akan 

terpukul. 

b. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap 

Debitor yang Masih Solven 

Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal 

Debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu 

atau lebih Kreditornya. Dengan kata lain, apabila Debitor tidak membayar 

kepada Kreditor tertentu saja sedangkan kepada para Kreditor tertentu saja 

sedangkan kepada para Kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari 

jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka 

seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh Kreditor 

maupun oleh Debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan 

tersebut. 

Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu 

karena keadaan keuangan Debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah 

dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Debitor tidak boleh 

sekedar tidak mau membayar utang-utangnya, tetapi keadaan objektif keadaan 

keuangannya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk 

menentukan apakah keadaan keuangan Debitor sudah dalam keadaan tidak 
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mampu membayar utang-utangnya, atau dengan kata lain Debitor telah dalam 

keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen.
21

 

5. Asas-Asas Kepailitan Dalam UUK dan PKPU 

a. Asas Keseimbangan 

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan 

dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 

Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdepat ketentuan yang dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang 

tidak beritikad baik 

b. Asas Kelangsungan Usaha 

Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor 

yang prospektif tetap dilangsungkan. 

c. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak 

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap 

Debitor, tanpa memperdulikan Kreditor lain. 

d. Asas Integrasi 

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem 

hukum formal dan hukum materilnya merupaka satun kesatuan yang utuh dari 

sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 
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6. Syarat-Syarat Kepailitan 

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan 

niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan 

pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam UUK dan PKPU maka 

pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit 

tersebut. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat 

diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut di bawah ini telah terpenuhi: 

a. Debitor tersebut memiliki dua atau lebih Kreditor 

b. Harus ada utang; dan 

c. Debitor tersebut tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. 

Adanya persyaratan yang terbatas tersebut, suatu Kreditor tetap dapat dengan 

mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitornya, namun 

dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari 

perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-

hal berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit.
22

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi 

adalah Debitor harus mempunyai dua Kreditor atau lebih. Dengan demikian, 

undang-undang ini hanya memungkinkan seorang Debitor dinyatakan pailit 

apabila Debitor memiliki paling sedikit dua Debitor. Syarat mengenai keharusan 

adanya dua atau lebih Kreditor dikenal sebagai concursus creditorium. Syarat 
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bahwa Debitor harus mempunyai dua Kreditor atau lebih tidak dapat 

dipersyaratkan atau tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Faillissementsverodening. 

Pakar hukum kepailitan Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa eksistensi 

UUK dan PKPU diperukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur 

mengenai cara membagi harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya 

dalam hal Debitor memiliki lebih dari satu orang Kreditor. Hal tersebut sebagai 

konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Rasio kepailitan 

ialah jatuhnya sita umum atas semua harta benda Debitor yang setelah dilakukan 

rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accord, dilakukan 

proses likuidasi atas seluruh harta benda Debitor untuk kemudian hasil 

perolehannya dibagi-bagikan kepada semua Kreditornya sesuai dengan tata 

urutan tingkat Kreditor sebagaimana oleh undang-undang.
23

 

Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta 

atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan 

pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti 

bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat 

dibayar oleh Debitor maka pengadilan menyatakan bahwa Debitor dalam 

keadaan pailit.
24

 

 

 

                                                           
23

 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm. 53. 
24

 Rudi A. Lontoh, et al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2002, hlm.52. 



 

24 

 

7. Pengertian Utang, Kreditor, dan Debitor dalam Kepailitan 

a. Pengertian Utang 

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan, Debitor yang mempunyai dua atau 

lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih Kreditornya. Sehubungan 

dengan itu maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan “utang”. Menurut 

Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU: 

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 

dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun dalam 

mata uang asing, baik secara langsung ataupun yang dapat timbuk 

dikemudia hari atau kontijen, 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”. 

Perkara antara sangyong Engineering & Construction Co. Ltd. melawan PT Citra 

Jimbaran Indah Hotel Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan 

Niaga yang berpendapat bahwa “utang dalam konteks kepailitan haruslah 

diartikan sebagai utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam 

meminjam uang dan tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak bersumber 

dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang”.
25

 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa:
26

 

“Bahwa menurut pengertian umum utang atau hutang (debet) 

adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada 

waktu yang ditentukan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu 

kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah orang kepada 

orang lain. Bahwa berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, 
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yang dimaksud dengan utang dengan pengertian hukum kontrak 

adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa 

mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan 

perjanjian pinjam uang secara tunai, tanpa meliputi segala bentuk 

hak dan kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada 

pihak lain.” 

Utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah 

uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana 

Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari Kreditornya), maupun 

kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau 

kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. 

Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban 

untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah 

menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban 

membayar Debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. 

b. Pengertian Debitor dan Kreditor 

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, Debitor yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dinyatakan pailit dengan 

putusan pengadilan. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU yang dimaksud dengan 

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-

undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara itu, 

yang dimakasud dengan Kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU 

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-

undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. 
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Dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah Debitor dan Kreditor, tetapi dipakai 

istilah si berutang dan si berpiutang. Menurut Pasal 1235 KUHPerdata 

dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdata, dan Pasal 1239 KUHPerdata si 

berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena 

perjanjian manapun karena undang-undang. Dalam pustaka-pustaka hukum dan 

kehidupan masyarakat sehari-hari, schuldenaar disebut Debitor, sedangkan 

schuldeiser disebut Kreditor. 

Dengan demikian, pengertian Debitor dan Kreditor dalam arti luas dan sempit 

ialah sebagai berikut: 
27

 

1) Pengertian dalam arti sempit, Debitor adalah pihak yang memiliki utang 

yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutangnya saja. Berdasarkan 

pendirian utang dalam arti sempit, maka yang dimaksud dengan Kreditor 

adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran 

sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-

piutang. 

2) Pengertian dalam arti luas, Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban 

memiliki sejumlah utang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena 

perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena 

undang-undang. 

 

 

                                                           
27

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 32. 



 

27 

 

 

8. Pihak-Pihak Termohon Pailit 

a. Kepailitan Perorangan dan Badan Hukum 

Ruang lingkup UUK dan PKPU yang meliputi baik Debitor badan hukum 

maupun Debitor orang perorangan memang tidak secara tegas ditentukan di 

dalam undang-undang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-

pasalnya. Misalnya dari Pasal 3 ayat (5) UUK dan PKPU mengemukakan bahwa 

dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Pasal 4 ayat (1) UUK dan 

PKPU mengemukakan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan 

oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan 

suami atau istri. Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha 

Milik Swasta atau badan-badan swasta lainnya, tetapi dapat juga diajukan 

terhadap Badan Usaha Milik Negara. 

b. Kepailitan atas Beberapa Jenis Perusahaan 

Undang-undang kepailitan membedakan antara Debitor yang berbentuk bank, 

perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik serta Debitor 

yang bukan perusahaan-perusahaan tersebut. 

9. Pihak-Pihak Pemohon Pailit 

Mengenai ketentuan-ketentuan dalam UUK dan PKPU, permohonan pernyataan 

pailit bukan saja dapat diajukan secara sukarela oleh Kreditor, tetapi dapat juga 
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diajukan oleh Debitor sendiri. UUK dan PKPU bahkan memungkinkan diajukan 

permohonan pernyataan pailit oleh kejaksanaan demi kepentingan umum. 

UUK dan PKPU membedakan antara pengajuan permohonan pailit terhadap 

Debitor yang berupa perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, 

lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 

perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan 

terhadap Debitor non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain. 

Berkenaan dengan perbedaan tersebut, UUK dan PKPU dalam Pasal 2 

membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit 

terhadap Debitor yang berbeda-beda jenisnya itu. Tergantung kepada jenis usaha 

Debitor, yang dapat tampil sebagai pemohon pernyataan pailit adalah: 

a. Debitor sendiri; 

b. Seorang atau lebih Kreditor; 

c. Kejaksaan; 

d. Bank Indonesia; 

e. BAPEPAM;dan 

f. Menteri Keuangan. 

 

1) Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit 

terhadap seorang Debitor dapat pula diajukan oleh Debitor itu sendiri. Dalam 

istilah Bahasa Inggris disebut voluntary petition. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK 
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dan PKPU, seorang Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap 

dirinya sendiri hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dari satu Kreditor), dan 

b) Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih. 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika Debitor 

mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan memiliki 

lebih dari satu Kreditor. Debitor harus pula dapat membuktikan bahwa ia telah 

tidak membayar salah satu utang Kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. 

2) Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor 

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan, di samping Debitor sendiri, 

Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang 

Debitor. Seorang Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 

terhadap seorang Kreditor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Debitor mempunyai dua atau lebih lebih Kreditor; dan 

b) Debitor tidak dapat membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, seyogianya UUK dan PKPU 

mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pailit 

apabila permohonan pailit itu disetujui oleh Kreditor mayoritas. Tanpa adanya 

ketentuan-ketentuan tersebut, maka putusan pailit itu hanya akan merugikan para 
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Kreditor lain, yang jelas-jelas tidak mengalami kesulitan mengenai kewajiban 

Debitor atas utang-utangnya kepada Kreditor mayoritas. 

3) Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan 

Menurut Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat 

diajukan pula oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Menurut penjelasan 

Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” 

adalah kepentingan bangsa dan negara-negara dan/atau kepentingan masyarakat 

luas, misalnya: 

a) Debitor melarikan diri; 

b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 

c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat; 

d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari 

masyarakat luas; 

e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan 

masalah-masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; 

f) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. 

Pengertian “kepentingan umum” sebagaimana diberikan dalam penjelasan Pasal 

2 ayat (2) sungguh sangat luas dan tidak terbatas. Dengan demikian, kejaksaan 

dapat memberikan pengertian yang subjektif terhadap apa yang dimaksud dengan 

kepentingan umum. Dengan kata lain pula, kejaksaanlah yang memiliki otoritas 

untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum berkaitan 

dengan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap 

Debitor. 



 

31 

 

4) Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia Terhadap 

Bank 

Menurut Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU, dalam hal yang menyangkut dengan 

Debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) yang dimksud 

dengan bank adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. 

Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU itu, telah memberlakukan 

standar ganda. Ketentuan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang dapat 

mengajukan permohonan pailit dalam hal Debitor adalah suatu bank, telah 

merampas hak Kreditor dari bank. Kreditor dari bank selain para nasabah 

penyimpan dana juga banyak terdiri atas bank-bank, yang memberinya fasilitas 

interbank money market. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) hanya dikemukakan dan ditegaskan 

bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya 

merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas 

penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu 

tidak perlu dipertanggungjawabkan. 

5) Permohonan Pernyataan Pailit oleh BAPEPAM atas Lembaga-

Lembaga Tertentu 

Permohonan pailit apabila Debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, 

lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar 
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Modal (BAPEPAM). Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4), permohonan 

pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan 

oleh BAPEPAM karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan 

BAPEPAM. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) bahwa 

BAPEPAM juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan 

permohonan pernyataan pailit untuk instasi-instasi yang berada di bawah 

pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. 

6) Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan 

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU, dalam hal Debitor adalah 

perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan 

pernyataan pailit hanya dapat dilakukan  atau diajukan oleh Menteri Keuangan. 

Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan 

perusahaan asuransi kegiatan. 

Dalam hal Debitor adalah dana pensiun, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) 

UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

menteri keuangan. Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa  

kewenangan untuk mengajukan pailit bagi dana pensiun, sepenuhnya ada pada 

menteri keuangan. 

Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU menentukan bahwa dalam hal Debitor adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 
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B. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia dan 

kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan 

global, perlu dilakukannya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Salah satu 

indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai 

sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan 

pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu 

pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga 

Keuangan Bank dan LKBB. 

LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang 

secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan 

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna 

membiayai investasi perusahaan.
28

LKBB tidak memiliki cara-cara 

penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya LKBB 

mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Secara umum 

kegiatan utama Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. 

Lembaga Keuangan Bukan Bank diatur dengan undang-undang yang mengatur 

masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk 

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa 

dana, dan bursa efek. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB memiliki pihak-pihak 

diantaranya adalah pihak pemohon dan termohon. Salah satu pihak yang 

merupakan nasabah pribadi, akan dilihat apakah nasabah pribadi tersebut 

memiliki kompetensi dalam mengajukan permohonan pailit terhadap LKBB. 

Terdapat prosedur pengajuan permohonan pailit apabila permohonan pailit 

diajukan oleh nasabah pribadi bukan oleh lembaga yang berwenang. Salah satu 

proses pengajuan permohonan pailit yaitu dengan meminta kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB. 

UUK dan PKPU membedakan antara pengajuan permohonan pailit terhadap 

Debitor yang berupa perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, 

Lembaga 

Keuangan Bukan 

Bank 

 

Kepailitan 

 

Nasabah Pribadi 

Kompetensi 

Nasabah Pribadi 

Proses Pengajuan 

Permohonan 



 

35 

 

lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 

perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan 

terhadap Debitor non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain. 

sengketa kepailitan apabila yang menjadi pihak termohonnya adalah bank dan 

LKBB maka yang berhak melakukan pengajuan permohonan pailit adalah OJK. 

Nasabah pribadi merupakan nasabah yang hubungan hukumnya terjadi karena 

kesepakatan antara dirinya sendiri kepada bank dan atau LKBB. Sengketa 

kepailitan yang melibatkan nasabah pribadi kepada bank atau LKBB masih bisa 

ditemui di beberapa kasus. Kasus seperti sengketa kepailitan PT AAA Sekuritas 

dan PT Antaboga Delta Sekuritas merupakan beberapa diantaranya. 

Terdapat prosedur pengajuan permohonan pailit apabila pernohonan pailit 

diajukan oleh nasabah pribadi bukan oleh lembaga yang berwenang. Salah satu 

proses pengajuan permohonan pailit yaitu dengan meminta kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB. Nasabah 

pribadi bukan tidak mungkin memiliki kompetensi untuk mengajukan 

permohonan pailit kepada LKBB, maka dari itu penilitan ini bertujuan untuk 

memperoleh analisis lengkap rinci dan sistematis mengenai pihak-pihak, proses 

dan kompetensi nasabah pribadi dalam sengketa kepailitan LKBB. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
29

 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, megembangkan, atau 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh 

sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti 

memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji 

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan 

kebenarannya.
30

 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa 

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 
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Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm.39. 
30

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Salatiga, 1982, 

hlm.15. 
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kerangka tertentu.
31

 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan 

tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan 

hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dari 

perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan 

dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebuah akibat.
32

 

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa 

disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya..Atas dasar hal-hal 

tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu.
33

 

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.
34

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian 

hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan impementasi hukum
35

. 

Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan 
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33
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PKPU) terhadap pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh nasabah 

terhadap LKBB. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut 

Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan 

bertjuan untuk memperoleh gambaran ataudeskripsi lengkap tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
36

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap 

yang memaparkan mengenai alasan dan pertimbangan hukum pengajuan 

permohonan kepailitan yang diajukan oleh nasabah kepada LKBB. 

B. Pendekatan Masalah 

Model pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis 

substansi hukum.
37

Berdasarkan metode ini hendak dicapai suatu tujuan untuk 

menemukan masalah dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah serta 

dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dengan menganalisa permasalahan 

satu persatu dengan mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika 

hukum, taraf sinkronisasi hukum yang  berusaha memberikan gambaran yang 

jelas mengenai pengajuan permohonan kepailitan oleh nasabah kepada LKBB. 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya 
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adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan diri berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim 

dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengen penelitian ini, 

antara lain: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU)  

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 

Jasa Keuangan. 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana 

Penisun 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah Bagi LKBB 

g. Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur 

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan 

makalah
38

. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangan-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
39

. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan terkait permasalahan diatas. 
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Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang 

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan 

data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan Data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari 

berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi putusan. Rekonstruksi Data 

yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. 

b. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah
40

. 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik 

kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang dibahas.
41
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penilitan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak dalam sengeketa kepailitan adalah Debitor dan Kreditor. 

Ketentuan UUK dan PKPU, membedakan pengajuan permohonan pailit 

terhadap Debitor yang berupa perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, 

bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun. 

Pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB 

antara lain: 

a. Nasabah pribadi yaitu perseorangan yang merupakan nasabah dari 

LKBB; 

b. LKBB yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang 

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana 

dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke 

dalam masyarakat; 

c. OJK yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak 

lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemerikasaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.. 
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2. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada LKBB adalah 

kewenangan dari OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk 

mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan 

dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang 

kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permhonan pailit kepada LKBB 

karena hanya lembaga OJK yang mengetahui keadaan keuangan dan 

menajemen dari LKBB serta, agar suatu perusahaan LKBB tidak mudah 

dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya 

3. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak 

dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Nasabah pribadi dapat 

melakukan pelaporan kepada OJK apabila terdapat permasalah yang 

berpotensi menjadi sengketa. Syarat-syarat pengajuan pemohonan kepada 

OJK diatur dalam Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013. 

 

B. Saran  

1. OJK harus lebih memberikan penyuluhan kepada nasabah pribadi apabila 

terdapat kesalahan yang berpotensi sengketa antara nasabah pribadi dan 

LKBB. Sosialisasi mengenai fungsi, tugas serta wewenang dari OJK memang 

dirasa sangat perlu diketahui oleh masyarakat. OJK dapat bekerjasama dengan 

pemerintah setempat mulai dari lingkup kelurahan sampai lingkup pemerintah 

kota untuk mengadakan kegiatan edukasi bagi masyarakat mengenai OJK. 

Permasalahan disektor keuangan merupakan permasalahan yang besar 

potensinya terjadi pada masyarakat. OJK dapat lebih cepat dalam menanggapi 

setiap pelaporan yang diajukan nasabah pribadi kepadanya.  
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2. Panitera apabila mendapati pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh 

nasabah pribadi kepada LKBB dapat lebih tegas menolak permohonan 

tersebut. UUK dan PKPU dalam Pasal 6 ayat (3) telah jelas mengatur hal 

tersebut. 
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