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Abstrak 

 

Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur apakah harta kekayaan debitur masih 
melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan atau tidak.Hal ini tentu merugikan 
debitur yang perusahaannnya masih solven dan sanggup untuk membayar utang utang 
tersebut karena adanya putusan Pengadilan Niaga sebab Undang-Undang Kepailitan 
yang mensyaratkan secara sederhana sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.  

 

Kata Kunci : Kepailitan, Insolvensi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur 

perihal Peijanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, 

para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. 

Dengan disepakati dan ditandatanganinya peijanjian kredit tersebut oleh para pihak, 

maka sejak detik itu peijanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya 

sebagai Undang-Undang. Berdasarkan perkembangannya juga maka Perjanjian kredit 

atau peijanjia utang-piutang pun banyak dijumpai antar pelaku bisnis yang 

menjalankan roda perusahaan guna memenuhi kebutuhan dalam menjalankan 

usahanya. 
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Dengan perkataan lain, antara debitor dan kreditor teijadi peijanjian utang 

piutang atau peijanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari peijanjian pinjam 

meminjam uang tersebut lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya 

perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu 

kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang 

harus dilakukan. Peijanjian utang piutang bukanlah menjadi suatu masalah dalam 

dunia usaha bila antara debitur dan kreditur terdapat kesep pemahaman dalam isi 

perjanjian dan debitur tetap mampu untuk melakukan pembayaran utang. 

Permasalahan baru timbul apabila debitur tidak cukup efisien dalam menjalankan 

roda perusahaan dikarenakan krisis flnansial dan mengalami kebangkrutan sehingga 

tidak mampu untuk membayar utang terhadap kreditornya. Dengan kata lain debitor 

berhenti membayar utangnya.2 

Keadaan berhenti membayar utang dapat teijadi karena : 

a. Tidak mampu membayar. 

b. Tidak mau membayar. 

Menurut Kartini Muljadi bahwa dalam hal seorang debitor hanya mempunyai 

satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor 

akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan 

seluruh harta debitor akan menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor 

tersebut. 3 

Namun dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan 

debitor tidak cukup membayar lunas semua utang kreditor, maka para kreditor akan 

berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu.4 

Keadaan berhenti membayar utang yang disebabkan karena ketidakmampuan 

membayar berarti debitor berada dalam situasi ekonomi sulit yang menyebabkan 

                                                           
2
 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang, PT. Alumni, 

Bandung, 2006, hal.  1. 
3 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di pengadilan, Kencana, 

Jakarta, 2008, hal 67. 
4 Ibid. hal. 68. 
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jumlah utangnya melebihi batas jumlah harta kekayaan yang debitor miliki. Jika 

situasinya seperti ini, maka debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan 

pailit ke Pengadilan Niaga dan debitor dapat dijatuhi putusan pailit. Namun, jika 

keadaan berhenti membayar disebabkan oleh keadaan debitor yang tidak mau 

membayar maka keadaan seperti ini masuk dalam ranah wanprestasi. Jika situasi ini 

teijadi dalam peijanjian utang piutang maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri. 

Undang-Undang Kepailitan juga menentukan bahwa permohonan pailit dapat 

diajukan oleh debitor sendiri, kreditor, atau jaksa untuk kepentingan umum. adalah 

Debitor yang terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

Berdasarkan unsur-unsur yang menjadi dasar permohonan tersebut diatas, 

maka dapat diketahui bahwa syarat agar debitur dipailit sangat sederhana. Hal ini 

dipertegas kembali dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

yang menyebutkan bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila 

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 telah dipenuhi". 

Artinya, jika debitor telah terbukti secara sederhana memiliki minimal satu 

utang yang telah jatuh tempo terhadap salah satu kreditornya, maka debitor sudah 

memenuhi syarat untuk dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan niaga tanpa melihat 

latar belakang utang atau kondisi harta debitor yang masih solven atau tidak.  

Insolvensi sendiri tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang 

Kepailitan, pengertian insolvensi ada dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu "keadaan tidak mampu membayar". Kepailitan 

dan insolvensi dalam sistem hukum Indonesia merupakan dua istilah hukum yang 

berbeda.5 

Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur apakah harta kekayaan debitur 

                                                           
5
 Syamsudin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta,2012 hal 6 
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masih melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan atau tidak.Hal ini tentu 

merugikan debitur yang perusahaannnya masih solven dan sanggup untuk membayar 

utang utang tersebut karena adanya putusan Pengadilan Niaga sebab Undang-Undang 

Kepailitan yang mensyaratkan secara sederhana sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 

Syarat debitur sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai 

perbandingan harta kekayaan debitur dan jumlah keseluruhan utang yang telah jatuh 

tempo dan tidak mengatur adanya keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi 

sebagai syarat agar debitor dapat dipailit sehingga Hukum Kepailitan Indonesia 

cenderung melindungi kepentingan kreditur yang ingin mengakses seluruh harta 

debitur dan menutup kesempatan bagi debitur yang masih solven namun mengalami 

kesulitan keuangan untuk menjalankan roda usahanya karena diputus pailit dan 

pengelolaan harta beralih kepada kurator. 

Di beberapa Negara-negara Common Law dalam hal kepailitan menganut 

insolvency test. Sedangkan Negara Indonesia tidak ada pengaturan yang jelas 

mengenai bagaimana indikator bahwa itu adalah keadaan insolvensi. Dengan melihat 

hal ini penulis tertarik menulis tentang : Bagaimana seharusnya pengaturan indikator 

insolvensi sebagai syarat Pailit bagi debitor 

 

B. PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Rumusan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur syarat-

syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat 

tersebut antara lain: 

1. Adanya utang. 

2. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo. 

3. Minimal satu dari utang dapat ditagih. 
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4. Memiliki lebih dari satu kreditor. 

5. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. 

6. Permohonan pailit diajukan oleh debitor, salah satu kreditor atau pihak 

yang berwenang. 

Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya hanya 

dua syarat yang lebih substansial agar debitor dapat dipailit yakni adanya utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor. Kemudian 

rumusan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah penegasan 

bahwa debitor harus dipailit jika telah terbukti secara sederhana sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomer 37 Tahun2004. 

Undang-Undang tidak memberikan syarat lain selain dua hal tersebut, 

termasuk tidak mensyaratkan jumlah minimum utang tertentu atau mensyaratkan 

suatu keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor (aktiva) jauh lebih kecil dari 

utang-utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur dengan suatu insolvency 

test
6Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak berlakunya 

Faillissementsverordening seharusnya menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa 

keadaan Insolvensi dibutuhkan agar debitor tidak dipailit dengan mudah. 

Salah satu kelemahan Undang-Undang kepailitan di Indonesia adalah setiap 

permohonan pailit dapat dikabulkan dengan tidak memperhatikan jumlah utang atau 

piutang sekecil atau sebesar apapun dan tanpa mempertimbangkan jumlah seluruh 

harta kekayaan debitor, bahkan debitor tidak perlu untuk dinyatakan insolven terlebih 

dahulu sehingga debitor baik perusahaan atau perseorangan dapat dipailit dengan 

mudah tanpa memiliki kepastian apakah debitor memang mengalami kebangkrutan 

atau kesulitan finansial sehingga dinyatakan pailit atau adanya itikad buruk dari 

kreditor maupun debitor yang mengajukan permohonan pailit.  

Tidak diterapkannya Insolvency test ini mengakibatkan banyak perusahaan di 

                                                           
6
 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek dipengadilan, Kencana, Jakarta, 

2008,hal 82 
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Indonesia bangkrut secara hukum7. Logikanya adalah krisis moneter sebenarnya tidak 

membuat debitor Indonesia dalam keadaan insolven karena kehilangan pangsa pasar 

(market share) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan 

debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang 

mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan 

dalam mata uang rupiah. 8 

Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa kebijakan dasar Undang- Undang 

Kepailitan bertujuan untuk membebaskan debitor yang sudah tidak mampu lagi 

membayar utangnya disamping memfasilitasi kreditor untuk mengambil haknya 

kembali dari debitor. Lazimnya keadaan berhenti membayar tersebut bukan 

disebabkan karena hal-hal yang sepele melainkan sebab yang substansial sehingga 

aktivitas bisnisnya menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan9 Hukum kepailitan 

seharusnya menjadi sebuah lembaga yang memberikan perlindungan secara seimbang 

terutama bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan, namun dua 

persyaratan kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak lagi 

menjadi solusi yang tepat karena persyaratan tersebut cenderung memudahkan 

debitor pailit tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti pembatasan nominal utang dan 

adanya suatu keadaan insolvensi bagi debitor. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, penyelesaian sengketa 

kepailitan juga bisa dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif yakni 

penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Penyelesaian melalui jalur ini telah 

banyak dilakukan dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di 

dunia karena memiliki kecepatan dan ketepatan dalam proses dalam proses 

pemeriksaan sengketa, menghasilkan putusan yang bersifat final sebagaimana 

                                                           
7 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam  Hukum Kepailitan DiIndonesia, PT. Softmedia, Jakarta, 
2010, hal 316 
8
 Ibid, hal 319 

9
 Ibid 
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peradilan umuni.10 Proses penyelesaian yang tidak terlalu formal sebagaimana 

Peradilan Umum dalam hal ini Peradilan Niaga akan memudahkan debitor dan 

kreditor untuk menyelesaikan sengketa dan memudahkan debitor dalam bernegosiasi 

terkait utangnya apabila ternyata debitor memang masih dalam keadaan solven. Akan 

tetapi, tetap saja Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur 2 syarat agar 

debitor dapat dipailit akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitor dan 

kreditor. 

Dibeberapa Negara common law seperti Hongkong, Prancis, Inggris, Amerika 

pemailitan hanya dapat dilakukan antara lain dengan syarat bahwa debitor tidak dapat 

mem bayar, atau tidak mempunyai harapan lagi untuk mampu membayar utang-

utangnya. Artinya di sini adalah debitor harus disyaratkan dalam keadaan tidak 

mampu membayar utang-utangnya dikarenakan adanya krisis finansial atau jumlah 

harta kekayaannya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah keseluruhan utang utangnya. 

Dengan kata lain, debitor yang dapat dipailitkan hanyalah individu/perusahaan 

yang berada dalam kondisi "sekarat" atau sama sekali tidak memiliki harapan untuk 

membayar utang-utangnya. Selain itu, dihongkong terdapat pembatasan nilai 

minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan yakni minimum 

HK$5.000,-11 

Prosedur dan syarat-syarat pengajuan pailit di Indonesia berbeda sendiri 

karena tidak mensyaratkan terlebih dahulu nilai nominal utang/piutang sebagai 

persyaratan untuk mengajukan pailit dan juga tidak mempersyaratkan terlebihh 

dahulu perusahaan atau perseorangan untuk insolvensi supaya dapat diajukan pailit.12 

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, Negara-negara lain mensyaratkan terlebih 

dahulu nominal utang/piutang untuk dapat dimohonkan pailit oleh Pengadilan. Selain 

                                                           
10

 Sophar Maru Hutagalung,PraktikPeradilan Perdata dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, Sinar 
Grafika, Jakarta,2012, hal 315 
11

 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek dipengadilan, Kencana, Jakarta, 
2008,hal 37 

 
12

 Ibid hal 207 
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itu, perusahaan atau perseorangan harus dinyatakan insolvensi terlebih dahulu 

sebelum dinyatakan pailit, Sehingga setiap perusahaan atau perseorangan yang 

dipailit adalah murni perusahaan/perseorangan yang memang tidak mampu 

membayar dan layak untuk dijatuhi putusan pailit. 

Ketidakmampuan untuk melunasi utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Seorang debitor 

dianggap tidak mampu melunasi utangnya ketika debitor berhenti membayar utang-

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat debitor dalam keadaan 

insolvensi melalui insolvency test dapat dikenakan pada individu atau perseorangan 

untu mengetahui apakah ia dapat membayar utang utangnya atau tidak. Sebaliknya 

terhadap perusahaan, insolvency test dilakukan apabila debitor tidak memiliki aset 

yang cukup untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian kreditornya13 

Terhadap masalah Insolvensi ini, Sutan Remy Syahdeini bependapat bahwa 

hukum kepailitan itu bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar 

kewajibannya pada salah satu kreditor saja, tetapi debitor itu harus berada dalam 

keadaan insolven (insolvent). 

Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor tidak 

mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian 

kreditornya.Seorang debitor tidak dapat tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan 

insolven apabila hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar 

utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap melaksanakan 

kewajibannya dengan baik.14Jika keadaannya seperti ini, maka bisa jadi debitor bukan 

tidak mampu untuk membayar melainkan debitor tidak mau membayar dengan alasan 

tertentu dan kreditor tidak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga 

melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengertian Insolven yaitu 

berhenti membayar karena krisis finansial terhadap kreditor-kreditornya.artinya 

                                                           
13 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam  Hukum Kepailitan DiIndonesia, PT. Softmedia, Jakarta, 
2010, hal 318 
14 Ibid 
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debitor tidak mampu membayar lebih dari satu kreditor atau sebagian besar kreditor-

kreditornya. 

Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum memberikan jawaban atas 

beberapa permasalahan yang menyangkut kesulitan keuangan yang dialami oleh 

debitor. Hal ini teijadi karena Hukum Kepailitan belum merefleksikan asas dan tujuan 

terbentuknya Undang-Undang Kepailitan yang hendak memberikan perlindungan 

seimbang bagi debitor dan kreditor. Undang-Undang Kepailitan seharusnya 

memberikan perlindungan bagi debitor solven dari tindakan kreditor yang sewenang-

wenang mengajukan perniohonan pailit dengan memanfaatkan Lembaga Kepailitan 

sebagai penagih utang. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan Indonesia masih memerlukan 

perbaikan agar mampu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi debitor,kreditor 

dan kepentingan masyarakat umum yang bergantung pada debitor. Undang-Undang 

Kepailitan di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan adanya pembatasan 

utang melalui syarat insolvensi sebagai salah satu dasar permohonan pailit bagi 

debitor. Syarat keadaan insolvensi ini nantinya akan dibuktikan melalui adanya 

insolvency test.
15 

Insolvency test ini diperlukan untuk mengetahui debitor yang 

asetnya lebih besar dibandingkan utaiignya atau aset debitor yang tidak mencukupi 

untuk membayar utangnya. 

Berdasarkan beberapa tes yang digunakan oleh beberapa Negara Asing untuk 

mengetahui debitor yang solven atau tidak, diharapkan dapat memberikan suatu 

gambaran bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki Undang-Undang Kepailitan 

dengan mengatur pembatasan nominal utang dan adanya keadaan insolvensi yang 

dibuktikan dengan tes insolvensi bagi debitor sebagai syarat permohonan pailit 

sehingga di masa yang akan datang Undang-Undang Kepaailitan mampu 

mewujudkan keadilan yang seimbangbagi s»luruh pihak yang berkaitan dengan 

kepailitan dan mengurangi debior yanig pailit dalam keadaan solven. 

                                                           
15

 Siti Anisah, Perlindungan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Total 
Media,2008, hal 420 
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C. KESIMPULAN 

Pengaturan Insolvensi diperlukan sebagai syarat permohonan pailit bagi 

debitor untuk menghindari debitor yang pailit dalam keadaan solven. Pengaturan 

Insolvensi ini dibarengi dengan adanya pembatasan nominal utang yang dibuktikan 

dengan adanya suatu Insolvency test, tes ini bisa dijadikan indikator dalam hal apakah 

seorang debitor dalam keadaan bisa dinyataakan pailit dan bagi debitor untuk 

mengetahui perbandingan jumlah aset debitor dengan jumlah utang-utang yang 

dimiliki debitor terhadap kreditornya. 
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