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ABSTRAK 

 

KEPAILITAN DEBITUR YANG TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH DAN 

TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN 

 

 

       Hukum kepailitan di Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Syarat putusan pailit diatur dalam pasal 2 ayat (1) 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 kreditornya. Pengaturan ini menimbulkan 

permasalahan apabila debitur yang dimohonkan pailit masih terikat perkawinan yang sah 

dan tidak melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini terkait dengan pengaruh putusan pailit 

tersebut terhadap harta bersama debitur dalam perkawinan. Keberadaan harta bersama 

dalam kepailitan perlu untuk diperhatikan agar jangan sampai permohonan pailit terhadap 

debitur ini dapat mencederai keadilan terutama bagi pasangan kawin (suami/istri). 

Berdasarkan permasalahan ini maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai apa akibat 

hukum kepailitan suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin serta bagaimana proses 

permohonan pernyataan pailit apabila debitur terikat perkawinan yang sah dan tidak 

membuat perjanjian perkawinan. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis dari 

adanya permasalahan dalam hal terkait dengan pengaruh putusan pailit terhadap harta 

bersama debitur dalam perkawinan dan tidak melakukan perjanjian perkawinan. 
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Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan 

bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah gabungan antara metode bola salju 

dan metode sistem kartu. 

 Hasil penelitian terhadap masalah yang dikaji mengenai kepailitan debitur yang terikat 

perkawinan yang sah dan tidak melakukan perjanjian perkawinan adalah analisis dari 

akibat hukum putusan kepailitan debitur (suami atau istri) terhadap harta bersama mereka 

yang mana untuk hal itu dapat diberlakukan kepailitan bersama. Sedangkan proses 

permohonan pailit bagi Debitur yang dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak membuat 

perjanjian perkawinan pada prinsipnya sama seperti proses kepailitan pada umumnya yaitu 

melalui permohonan yang diajukan oleh Kreditur dan juga melalui prakarsa dari diri 

sendiri. 

 

Kata Kunci: Kepailitan, Debitur, Perkawinan Sah, Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE BANKRUPTCY OF DEBTOR THAT BOUND BY A VALID MARRIAGE 

AND HAD NOT DONE A PRENUPTIAL AGREEMENT 
 

Bankruptcy law in Indonesia is obliged to observe and comply with the 

regulations set out in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension 

of Debt Obligation Payment (PKPU). The requirements of bankruptcy decision are 

stipulated in Article 2 paragraph (1); that the debtor who has two or more creditors 

and not paid off the debts at least one that already fall due and billable, is declared 

in bankruptcy state by the Court's decision, either by his own or by the request of 

the petition of one or more creditors. This arrangement causes problems if the 

debtor who filed for bankruptcy still bound by a valid marriage and does not 

perform the marriage covenant. This is related to the effect of the bankruptcy 

decision against the joint property of the debtor in marriage. The existence of joint 

property on marriage in bankruptcy need to be considered to avoid bankruptcy 

petition against the debtor that can injure the justice, especially for married couples 

(husband / wife). Based on these problems can be formulated as a result of concerns 

regarding what bankruptcy law result of husband and wife who do not make 

prenuptial agreement and how the application process of the declaration of 
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bankruptcy if the debtor is bound by a valid marriage and did not make the 

prenuptial agreement. 

The type of research used in this essay is normative legal research 

(normative) with consideration that the starting point of the research is analysis of 

the issues in the bankruptcy decision relating to the effect of the joint property of 

the debtor within marriage and does not perform the prenuptial agreement. The 

approach used here is the legislation approach. Legal materials collecting 

techniques used in this essay is a combination of the snowball method and the card 

systems method. 

The study results of the considered problem regarding the bankruptcy of 

debtor who is bound by a valid marriage and does not perform the prenuptial 

agreement is an analysis of the legal consequences of the decision of the bankruptcy 

debtor (husband or wife) against their joint property in which case it may be 

enforced bankruptcy together. While the bankruptcy application process for the 

Debtor in the bonds of a valid marriage and did not make a prenuptial agreement 

in principle is same as the bankruptcy process in general, i.e. through a petition 

filed by creditors and also through initiatives from themselves. 
 

Keywords: Bankruptcy, Debtor, Legal Marriage, Marriage Agreement, Joint Property
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Istilah pailit dapat dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin dan 

Inggris.Dalam bahasa Perancis, istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan 

pembayaraan.Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan le 

faili.Kosa kata bahasa Belanda menggunakan istilah failit yang mempunyai arti ganda yaitu 

sebagai sifat.Sedangkan dalam Bahasa Inggris dipergunakan istilah to fail, dan di dalam Bahasa 

Latin dipergunakan istilah failire.1 

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah 

bankrupt dan bankrupycy.Terhadap perusahaan-perusahaan debitor yang berada dalam keadaan 

tidak membayar utang-utangnya disebut dengan insolvensi.2 

Sejarah hukum tentang kepailitan sudah ada sejak jaman Romawi. Kata pailit dalam bahasa 

Indonesia mempunyai persamaan kata dengan bangkrut, berasal dari bahasa Inggris yaitu bankrupt 

yang diadopsi dari undang–undang di Itali yang disebut banca rupta. Situasi kebangkrutan terjadi 

di negara Eropa pada abad pertengahan dimana pada waktu itu para bangkir dan pedagang lari 

membawa kabur uang para kreditor dan sebagai pelampiasan kekecewaan para kreditor tersebut 

merusak bangku-bangku dari para banker dan para pedagang. 

                                                           
1Sunarmi, 2009, Hukum Kepailitan, USU Press, Medan, hal. 20. 

2Ibid. 
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Pailit merupakan suatu keadaan dimana suatu debitor tidak mampu untuk melakukan 

pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu 

membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha 

debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan 

yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun 

yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator 

dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta 

kekayaan tersebut secara proposional (prorate parte) dan sesuai dengan stuktur kreditor.3 

Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah 

imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan 

ke-an menjadi kepailitan. Jadi secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan 

dengan pailit.Di samping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa dipergunakan dalam 

masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat. Dalam Black’s Law 

Dictionary pengertian pailit atau bankrupt adalah :“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 against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled 

a voluntary petition, or who has been adjudged bankrupt”4 (Terjemahan bebasnya: “Suatu 

keadaan atau kondisi seseorang (individu, kemitraan, korporasi, kota) yang tidak mampu 

membayar utang sebagaimana mestinya, atau telah jatuh tempo. Istilah ini mencakup orang 

                                                           
3 M.Hadi Subhan, 2008,  Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.1 
4 Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul-Minessota, 

USA. 



9 
 

terhadap siapa petisi paksa telah diisi, atau yang telah mengisi petisi sukarela, atau yang telah 

diputuskan bangkrut.”) 

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi 

terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada 

dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:5 

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan 

berbuat curang. Dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada 

semua kreditor.  

2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap 

kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang 

kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan 

satu rangkain konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1131  

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut 

dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam 

mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.Harta 

bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam 

perkawinan karena dalam kehidupan perkawinannya suami istri tentu memiliki kebutuhan yang 

harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, 

untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman 

                                                           
5 Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan,UMM Press, Malang, hal.15 
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sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan namun harta 

bersama yang dimilikinya tak cukup untuk melunasi segala utang kepada para relasinya, maka 

dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban 

pembayarannya. Atas keadaan ini suami istri dapat dihadapkan pada situasi mereka terancam 

dipailitkan.Kepailitan sendiri merupakan suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta 

kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.6 

Kepailitan bagi orang perorangan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah tentunya 

berbeda dengan kepailitan bagi orang perorangan yang terikat ikatan perkawinan yang sah. Bagi 

orang perorangan, pernyataan pailit cenderung lebih mudah diputuskan karena dalam hal harta 

kekayaan yang akan dimasukkan dalam sita jaminan, pembuktian kepemilikan akan lebih 

sederhana karena kemungkinana besar hanya menyangkut satu orang saja. Hal yang berbeda 

terjadi ketika debitur perorangan ini terikat perkawinan yang sah dan tanpa melakukan perjanjian 

perkawinan pisah harta.Dalam hal harta debitur, pasti terkait erat dengan harta bersama 

perkawinan.Hal ini tidak serta merta berarti semua harta yang dikuasai debitur dapat dimasukkan 

dalam sita jaminan. 

Kepailitan seorang debitur yang berada dalam ikatan perkawinan tentunya menjadi suatu 

permasalahan hukum tersendiri terkait apakah akibat hukum kepailitan tersebut dapat 

mempengaruhi harta bersama dalam perkawinan.Untuk memahami pengertian harta bersama 

maka perlu untuk melihat lebih jauh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Pasal 35 UUP mengatur tentang Harta Benda 

dalam Perkawinan. Pasal tersebut memuat aturan yang menyatakan: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

                                                           
6 R. Suryatin, 1983, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 264. 
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2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. 

Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut 

merupakan harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam Perjanjian 

Perkawinan.Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum 

perkawinan dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam 

perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 

29 UUP. 

Berlainan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur: 

“Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai 

kepailitan persatuan harta tersebut.” Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 

35 ayat (2) UUP yang menegaskan adanya harta bawaan yang walapun tidak ada perjanjian pisah 

harta dalam suatu perkawinan, harta ini haruslah diakui sebagai harta milik masing-masing pihak 

baik suami maupun istri. Dengan demikian, konsekuensinya adalah harta bawaan tersebut tidak 

masuk dalam harta bersama sehingga apabila salah satu pihak (baik suami maupun istri) 

dipailitkan, harta bawaan tidak masuk dalam boedel pailit. Namun dalam ketentuan Pasal 64 ayat 

(1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat ditafsirkan bahwa semua harta dalam 

perkawinan yang tanpa dilakukan perjanjian pemisahan harta sebelumnya tetap masuk harta 

bersama dan tentunya masuk dalam boedel pailit apabila salah satu pihak dalam perkawinan 

dipailitkan. 
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Selain itu timbul permasalahan tersendiri mengenai apabila dihadapkan pada kepailitan, 

bagaimanakah kedudukan hukum debitur yang terikat perkawinan yang sah dan tidak melakukan 

perjanjian kawin serta proses kepailitan tersebut bagi debitur, terkait kedudukannya dalam 

perkawinan yang tidak melakukan perjanjian kawin (pemisahan harta).Tanpa memperhatikan hal 

ini tentunya saja dapat mencederai keadilan terutama bagi pasangan kawin (suami/istri). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian serta 

menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Kepailitan Debitur yang Terikat Perkawinan 

yang Sah dan Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan”. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah akibat hukum kepailitan suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin? 

2. Bagaimanakah proses permohonan pernyataan pailit apabila debitur terikat perkawinan 

yang sah dan tidak membuat perjanjian perkawinan? 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Agar penelitian ini fokus pada pokok permasalahan, maka ruang lingkup permasalahan 

dibatasi pada materi-materi yang meliputi: akibat hukum putusan pailit terhadap para pihak dalam 

perkawinan yang tidak menggunakan perjanjian pisah harta, serta bagaimana proses permohonan 

pernyataan palit apabila debitur terikat perkawinan yang sah dan tidak membuat perjanjian kawin. 
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1.4. Orisinalitas Penelitian 

Penulis telah membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas 

tentang kepailitan.Banyak penulis tertarik mengambil tema Hukum Kepailitan dalam penelitian 

dan penulisan karya ilmiah. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dari Komang Trianna, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana 

Tahun 2001, dengan judul penelitian: “Tanggung Jawab Pihak Penanggung (Personal 

Guarantee) Apabila Debitur Pailit”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimanakah 

tanggung jawab dari pihak penanggung (Personal Guarantee) apabila debitur pailit? (2) 

Apakahupaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pihak penanggung (Personal Guarantee) 

apabila yang bersangkutan dimohonkan pailit? Penelitian ini menekankan pada aspek 

tanggung jawab penanggung perorangan pada saat debitur dinyatakan pailit oleh putusan 

pengadilan. Hasil penelitiannya adalah bahwa penanggung memiliki kedudukan yang 

setara dengan debitur pailit dan penanggungan ini akan dilakukan dalam keadaan harta 

debitur pailit belum dapat melunasi utang-utangnya. Untuk menghindari hal tersebut maka 

penanggung dapat mengajukan akord atau perdamaian. 

2. Penelitian dari Dewa Ayu Meza Rachel Andraina, Program Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Udayana Tahun 2010, dengan judul penelitian: “Akibat Huku Actio Pauliana 

dalam Kepailitan yang Merugikan Kreditur”, dengan rumusan masalah: (1) Apakah 

perbedaan pengaturan actio pauliana di dalam KUH Perdata dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004? (2) Apakah akibat hukum dari action 

pauliana dalam kepailitan yang merugikan kreditur?Penelitian ini menekankan pada 

aspek akibat hukum dari action pauliana dalam kepailitan yang merugikan kreditur. Hasil 

penelitiannya adalah bahwa apabila action pauliana dikabulkan maka bukan hanya 
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kreditur yang akan menerima kerugian, tapi debitur juga dan bahakan pihak ketiga 

tersebut akan mengalami dampak kerugian pula. 

3. Penelitian dari Ni Luh Krisnayanti, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Udayana Tahun 2011, dengan judul penelitian: “Tanggung Jawab Kurator Terhadap 

kerugian Harta Pailit”, dengan rumusan masalah: (1) Apakah tolak ukur untuk 

menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

melaksanakan tugas dan kewewenangnya sebagaiaman dimaksud pada pasal 72 Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab kurator terhadap kesalahan atau kelalaian 

dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereesan yang dapat menyebabkan 

kerugian terhadap harta pailit? Penelitian ini menekankan pada aspek tanggung jawab 

kurator terhadap kerugian yang ia timbulkan terhadap harta pailit. Hasil penelitiannya 

adalah bahwa kurator memiliki dua sisi dalam pertanggungjawabannya yaitu dari sisi 

kewenangannya sebagai kurator, yang dari segi ini kerugian terhadap harta pailit dalam 

kapasitas menjalankan jabatannya sebagai kurator akan ditanggungkan pada harta pailit 

itu sendiri. Namun tanggung jawab secara pribadi kurator adalah kurator harus 

menanggung secara pribadi kerugian yang ia timbulkan. 

 

1.5. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, lebih 

lanjut dijelaskan sebagai berikut:  

 

a. Tujuan Umum 
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Secara umum penelitian atas permasalahan di atas adalah untuk pengembangan ilmu 

hukum khususnya di bidang Hukum Kepailitan yang berkaitan dengan akibat hukum kepailitan 

terhadap hartabersama dalam perkawinan. 

b. Tujuan Khusus 

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum seperti yang telah disebutkan di 

atas, juga terdapat tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni: 

a. Untuk mengetahui akibat hukum kepailitan suami istri yang tidak membuat perjanjian 

kawin; 

b. Untukmengetahui proses permohonan pernyataan pailit apabila debitur terikat perkawinan 

yang sah dan tidak membuat perjanjian perkawinan; 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat 

secara teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu hukum dalam kaitannya dengan kepailitan dalam hubungannya dengan harta benda dalam 

perkawinan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat pada umumnya mengenai Hukum Kepailitan Indonesia.Bagi praktisi hukum secara 
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khusus hukum kepailitan adalah untuk memberikan pertimbangan dalam hal menentukan 

kedudukan harta benda dalam perkawinan dalam hal kepailitan.Hal ini dilakukan dalam hal debitur 

yang terikat dalam perkawinan yang tidak melakukan pemisahan harta dipailitkan (baik istri 

maupun suami).Selain itu agar dapat memahami lebih mendalam bagaimana proses kepailitan 

dilakukan dalam hal debitur ada dalam ikatan perkawinan yang tidak menerapkan atau 

menggunakan perjanjian pisah harta. Selain itu, bagi peneliti sendiri, disamping untuk kepentingan 

penyelesaian studi juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum kepailitan. 

 

1.7. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori-teori serta  konsep-konsep yang 

terkait dengan permasalahan. Adapun teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan, yakni: 

a. Hukum Kepailitan 

Seperti dijelaskan sebelumnya, pailit merupakan suatu keadaan dimana suatu debitor tidak 

mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para 

kreditornya.Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. 

Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas 

seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. 

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim 

Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara 

proposional (prorate parte) dan sesuai dengan stuktur kreditor.7 

                                                           
7 M.Hadi Subhan, loc. cit 
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Pengertian lain tentang pailit diungkapkan oleh Poerwadarminta dalam buku yang ditulis 

oleh Joni. Menurutnya, pailit artinya bangkrut; dan bangkrut artinya menderita kerugian besar 

hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).8 Sedangkan menurut Simanjuntak, kepailitan 

merupakan  putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitor 

pailit dalam status sita umum (public attachment). Untuk kemudian oleh kurator (yang 

diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut) akan dijual dan 

hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan 

hak yang dimilikinya.9 

Dari beberapa uraian tentang pengertian kepailitan dan hukum kepailitan tersebut diatas 

selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kepailitan dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk 

membayar (insolvent), sedangkan prinsip paling mendasar dari kepailitan adalah jatuhnya sita 

umum atas segala harta kekayaan debitor. Begitu debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan 

niaga, selanjutnya secara prinsip harta kekayaan debitor akan dianggap sebagai sebuah hal 

yang harus dilihat lepas dari penguasaan debitor, menjadi apa yang disebut “harta pailit”. 

Selanjutnya, dengan adanya proses sita umum atas segala harta kekayaan milik debitor setelah 

adanya keputusan dari pengadilan niaga, maka debitor akan kehilangan haknya untuk 

menguasai, mengelola dan menikmati harta kekayaan yang telah ditetapkan menjadi harta 

pailit. Lebih jauh lagi, setelah jatuhnya keputusan, debitor juga tidak mempunyai wewenang 

lagi untuk menggunakan harta pailitnya tersebut untuk menunaikan perjanjian ataupun 

                                                           
8 Poerwadarminta, sebagaimana dikutip dari Joni, 2007, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 

hal.8 

9Ricardo Simanjuntak, 2008, UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh. (Diakses Tanggal 10 Januari 

2013), Available from: URL: http://www.hukum online .com/ detail.asp?id=19305&cl= Kolom. 
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perikatan dengan pihak ketiga kecuali perjanjian atau perikatan tersebut akan mendatangkan 

keuntungan dan dapat menambah harta kekayaan. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disingkat UU Kepailitan) telah dengan tegas 

menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor saat putusan pailit diucapkan, 

berikut segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Meski begitu, UU Kepailitan 

membuka adanya beberapa perkecualian dari aturan umum di atas.Dalam beberapa hal, bukan 

tidak mungkin harta kekayaan debitor dapat dikecualikan dari harta pailit. Tentu, apabila ada 

dasar yang sahih untuk pengecualian, seperti misalnya pengecualian benda yang benar-benar 

dibutuhkan debitor pailit untuk menyambung hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada 

pasal 22 dalam Undang-Undang yang sama. 

b. Konsep Utang 

Konsep utang di dalam proses kepailitan merupakan hal yang essensial. Tanpa ada utang, 

maka tidak ada kepailitan, karena sebagai bagian esensi dari kepailitan, utang merupakan 

sebuah pranata hukum untuk melakukan melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar 

utang-utangnya terhadap para kreditornya. 

Konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga berlaku di Indonesia dengan 

asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban 

untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B. G. Tumbuan menyatakan bahwa 

dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan ia 

mempunyai kewajiban membayar membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak 
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memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban 

melakukan prestasi. Jadi, utang sama dengan prestasi.10 

Sarjana lainnya, Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban 

dalam hukum perdata.Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-

undang.11 

c. Subjek Pernyataan Pailit 

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataankepailitan, Pasal 

2 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkansebagai berikut: 

1) Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai minimal 2kreditor 

dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dandapat 

ditagih; 

2) Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat 

ditagih; 

3) Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum; 

4) Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank; 

5) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang 

merupakanperusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai 

Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/ atau manager Investasi 

sebagaimana diaturdalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

6) Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Reasuransi, Dana Pesiun, atau Badan Usaha Milik Negara yangbergerak di 

                                                           
10Fred B.G. Tumbuan, 2005, “Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan 

dengan Kepailitan”, Makalah, Jakarta, hal.78 (Selanjutnya disebut Fred B.G. Tumbuan I) 
11 Jerry Hoff, 1999, Indonesia Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, hal.15 
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bidang kepentingan publik.Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, yaitu 

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang pelunasannya 

dapat ditagih di muka pengadilan. 

Debitor bisa merupakan orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan-persekutuan 

yang bukan merupakan badan hukum. Dalam penelitian ini secara khusus yang akan dibahas 

adalah debitor yang merupakan orang perseorangan.  

Pengertian lebih lanjut dapatdiuraikan sebagai berikut:Orang perseorangan yang dimaksud 

bisa laki-laki atau perempuan, baik yang belum atau sudah menikah. Pasal 4 Undang-undang 

Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004menentukan bahwa, bila permohonan pernyataan pailit diajukan 

debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan 

suami/istrinya, kecuali bila tidak ada percampuran harta kekayaan (harta bersama).Sepanjang 

suami/istri tidak mengadakan perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan, 

ketika salah satu pihak baik suami maupun istri dinyatakan pailit, harta kekayaan yang merupakan 

harta bersama akan menjadi harta kepailitan.Sebaliknya jika sejak awal pernikahan sudah diadakan 

pemisahan harta kekayaan suami/istri dikecualikan menjadi harta kepailitan. Seorang istri 

dimungkinkan mengambil kembali hartanya sendiri yang tidak masuk dalam persatuan harta, harta 

warisan, hibah atau wasiat, hasil penanaman modal, atau hasil penjualan barang istri. 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) 

dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis dari apakah debitur yang terikat 

perkawinan yang tidak menerapkan atau menggunakan perjanjian pisah harta dapat dipailitkan. 
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Jika dilihat lebih jauh, secara umum dipahami bahwa dengan adanya pemisahan harta perkawinan 

maka apabila salah satu pihak, baik istri maupun suami dijatuhi putusan pailit maka harta benda 

pasangannya tidak ikut masuk dalam sita jaminan. Lalu dalam hal tidak adanya perjanjian 

pemisahan harta dalam perkawinan, bagaimana proses kepailitan itu sendiri berlaku bagi debitur, 

serta bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut. 

1.8.2 Jenis Pendekatan  

Jenis pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu menelaah peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan kepailitan, yakni dilakukan 

untuk meneliti peraturan perundang-undangan, khususnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang 

kemudia ditetapkan menjadi Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 

tentang Kepailitan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga 

meneliti pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta 

pengaturan umum lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

1.8.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum dapat digolongkan atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum 

Sekunder.12  Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari: 

 

 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,  PT. Raja  Grafindo Persada,Jakarta,hal. 13.  
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Bahan hukum primer terdiri atas asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah 

hukum ini dapat berupa: peraturan dasar maupun peraturan perundang-undangan. Adapun 

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778); 

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai pengganti Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hokum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang 

terkait dengan hukum kepailitan, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya 

yang berhubungan dengan Kepailtan, Harta Perkawinan, dan Perjanjian Kawin. 

1.8.3.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan gabungan antara metode bola salju dan metode sistem kartu.Metode bola salju 

(snowball method) adalah metode di mana bahan hukum dikumpulkan melalui beberapa literatur 

kemudian dari beberapa literature tersebut diambil sejumlah sumber yang mendukung literatur 
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tersebut.13Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu 

(card sistem). 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer dicatat dalam kartu kutipan adalah mengenai substansi 

yang terkait dengan masalah yang dibahas.Selanjutnya dalam kartu kutipan atas bahan hukum 

sekunder dicatat mengenai pendapat para ahli yang dikemukakan dalam kepustakaan yang dibahas 

beserta komentar atas pendapatnya.Selanjutnya bahan sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan digunakan sebagai pendukung hasil penelitian. 

1.8.3.2 Teknik Analisis Bahan Hukum. 

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Bahan 

hukum yang diperoleh dari literatur maupun perundang-undangan, baik sebagai bahan hukum 

primer maupun sekunder disajikan dengan cara deskriptif, dapat berupa penggambaran bahan-

bahan hukum sebagaimana adanya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa terkait 

dengan topik bahasan dalam penulisan ini.  

Bahan-bahan hukum yang diolah tersebut kemudian di interpretasikan dengan metode 

bantuan, yakni interpretasi hukum untuk menganalisa. Dalam hal ini interpretasi yang 

dipergunakan yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis 

yang selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis 

agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang 

lain. 

 

 

                                                           
13 Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, hal.392  


