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Abstrak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur renvoi dalam kepailitan 

menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Renvoi prosedur merupakan 

bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau 

dibantah curator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan 

piutang oleh kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh curator. 

Kurator membacakan daftar tagihan (di depan Hakim Pengawas, debitur, kreditur 

lainnya) beserta catatan  berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen 

tagihan dan dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditur berupa alasan 

menerima atau menolaknya curator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap 

kreditur, debitur menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui 

kreditur(syarat tagihan diakui dan tidak ).  

Kata Kunci: Renvoi, Kepailitan, PKPU (Penundaan Kewajiaban Pembayaran 

Utang). 

 

RENVOI IN BANKRUPTCY BY LAW NUMBER 37 YEAR 2004 

REGARDING BANKRUPTCY AND DELIVERY OF DEBT PAYMENT 

COLLEGE 

Abstract  

 

 This study aims to determine renvoi procedure in bankruptcy according to 

Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligation. 

The type of research used is normative research. Based on the results of the study, 

Renvoi procedure is a creditor's rebuttal to the list of bills while the creditor 

recognized or refuted the curator. Renvoi procedures are submitted at the meeting 

of matching receivables by creditors who do not accept receivables recognized by 

the curator. The curator read out the bill list (in front of the Supervisory Judge, 

debtor, other creditor) along with notes in the form of legal basis and facts of 

billing documents and documents of the company / individual provided by the 

creditor in the form of the reason for accepting or rejecting the curator against the 

charge. After that each creditor, the debtor signs the approval of the receivables 

that the creditor accepts (the bill is recognized and not).  

Keywords: Renvoi, Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Payable
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I. PENDAHULUAN 

 Di dalam dunia bisnis perselisihan yang terjadi antara para pihak 

merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Perselisihan atau perkara seperti 

ini biasanya diselesaikan langsung oleh Hakim Pengadilan, akan tetapi pada 

perkara kepailitan ini sebelum masalah tersebut dibawa ke Pengadilan terlebih 

dahulu akan diselesaikan oleh Hakim Pengawas.
1
 

Apabila Hakim Pengawas tidak bisa menyelesaikan perkara antara para 

pihak, maka Hakim Pengawas akan melakukan “Penunjukan Kembali”,  di dalam 

Hukum Perdata Internasional (HPI), penunjukkan kembali ini disebut dengan 

“Renvoi”. Terjadinya renvoi dalam HPI  ini apabila adanya perbedaan sistem 

hukum antara para pihak. Akan tetapi pada masalah dalam hukum kepailitan, 

renvoi di terapkan apabila Hakim Pengawas tidak bisa menyelesaikan masalah 

antara para pihak,  kemudian Hakim Pengawas menunjuk Hakim Pengadilan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah yang di maksud dengan Renvoi 

dalam kepailitan. 

 Renvoi di terapkan pada kasus tertentu, yaitu apabila tagihan-tagihan 

kreditur dibantah oleh Balai Harta Peninggalan/Kurator dan seorang atau lebih 

kreditur (dalam rapat verifikasi), sedangkan hakim pengawas tidak berhasil 

menyelesaikan perbedaan pendapat itu, maka hakim pengawas akan 

memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 

                                                           
1
 Parwoto Wignjosumarto,  Hukum  Kepailitan Selayang  Pandang, PT. Tatanusa, Jakarta,  

2003,   hlm. 152. 
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tersebut kepada Hakim Pengadilan yang ditentukannya dalam prosedur yang 

sederhana.
2
 

 Sering kali dalam kepailitan terdapat permasalahan yang harus dihadapi 

oleh para kreditur yaitu untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap 

debitur yang telah dinyatakan pailit, sering kali diabaikan atau bahkan ditolak oleh 

kurator. Sehingga muncullah renvoi prosedur sebagai bentuk perlindungan hukum 

terhadap kreditur. 

 Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut 

dengan judul “renvoi dalam kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 

2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 

 Oleh sebab itu dari latar belakang di atas maka penulis menarik 

permasalahan berupa Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur 

menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

kreditur yang tidak diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Penelitian hukum normatif 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini 

                                                           
2
 Zainal  Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di 

Indonesia,  Pustaka Reka Cipta,  2013,  hlm. 90. 



iii 

 

merupakan penelitian untuk menganalisa suatu isu hukum berdasarkan bahan 

kepustakaan yang berupa buku-buku ataupun literatur yang dibaca untuk menjadi 

acuan dalam memecahkan isu hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
3
 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang sesuai 

dengan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran serta perumusan masalah 

yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini, maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada persoalan  bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Mukti Fajar  dan  Yulianto Achmad,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Pustaka Pelajar,  Yogyakarta, 2010,  hlm.  34. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan hukum terhadap kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

Proses Renvoi Prosedur dalam kepailitan menurut Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

Rapat verifikasi 

 Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditur 

yang dimasukan oleh kurator.
4
 Menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. proses 

pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang 

masuk terhadap harta pailit debitur, guna diperinci tentang berapa besarnya 

piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang 

diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun dibantah atau yang 

sementara diakui. 

Ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak 

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan 

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit, 

demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

                                                           
4
Rahayu Hartini, Op. Cit. hlm. 162 
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sejak waktu itu pula harta kekayaan debitur dimasukkan harta pailit. Karena 

konkuren tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu.
5
 

 Untuk mengurus harta pailit tersebut menurut Pasal 15 Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga 

mengangkat Kurator di samping sekaligus mengangkat pula seorang Hakim 

Pengawas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas kurator antara lain adalah segera 

membuat daftar mengenai jumlah utang debitur dan piutang para kreditur setelah 

membuat uraian pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh kurator mendahului 

tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditur.  

  Piutang ini dapat diajukan pada Kurator dengan memperlihatkan 

surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan terrtulis lainnya yang 

menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau 

salinan yang menyatkan apakah kreditur daam hal ini mempunyai hak gadai, hak 

tanggungan, hak atas panenan atau hak untuk menahan suatu barang.
6
 

  Para kreditur yang bersangkutan berhak meminta surat tanda 

terima penyerahan dari kurator. Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang 

dimasukkan oleh krditur, karena itu kreditur harus menyertakan bukti-bukti yang 

mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan itu berdasarkan bukti-bukti 

                                                           
5
Http://www.Google.co.id.    Rabu 31 januari 2018     18.20 Wita 

6
Rahayu Hartini. Op.Cit. 

http://www.google.co.id/
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yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut  dapat diakui 

(diverifikasi), karena itu krediturnya disebut kreditur yang diakui.
7
 

  Mengenai pecocokan piutang yang dilakukan melalui rapat keditur. 

Pencocokan piutang atau rapat verifikasi merupakan salah satu kegiatan penting 

yang diakukan dalam tahap pertama kepailitan .
8
 

Rapat verifikasi atau pencocokan piutang diadakan pada hari yang 

tentukan yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Rapat tersebut dimaksudkan untuk 

melakukan pencocokan mengenai utang debitur atau piutang kreditur.Pencocokan 

dimaksud baik mengenai kedudukan kreditur, pengakuan sebagai kreditur, 

maupun mengenai besarnya piutang.
9
 

Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokan utang-utang si pailit 

sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta 

pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat 

dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar 

piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang ang 

dibantah, yang akan menentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing 

kreditur. 

Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh Hakim Pengawas sebagai 

pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak 

boleh diwakilkan, semua kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan 

                                                           
7
Ibid 

8
 Man  S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.165 

9
Ibid 
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meakilkan kepada kuasanya, dan kurator. Apabila debitur pailit adalah badan 

hukum perseroan terbatas maka yang hadir adalah direksi perseroan terbatas 

tersebut.
10

 

Adapun mengenai daftar yang dibacakan ole kurator tersebut, maka 

kreditur dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya kurator 

memberikan  keterangan tentang penempatannya ke dalam salah daftar, 

membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak 

privilege/retensi/lainnya, atau menyatakan bantahan/penolakan 

bantahan/penolakan pihak kurator.
11

 

Proses pencocokan piutang pada intinya adalah mencocokkan perhitungan 

piutang berdasarkan bukti yang diajukan oleh kreditur ddengan bukti atau catatan 

debitur (catatan pembukuan debitur). 

Renvoi Prosedur 

Renvoi prosedur adalah bantahan kreditur terhadap daftar tagihan 

sementara kreditur yang diakui atau dibantah curator. Renvoi prosedur 

disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditur yang tidak 

menerima piutang yang diakui oleh curator. Kurator membacakan daftar tagihan 

(di depan Hakim Pengawas, debitur, kreditur lainnya) beserta catatan  berupa 

dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen 

                                                           
10

 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ed.I, 

Cet.2, Jakarta, Kencana Prenda Media Group,2009, hlm. 139 

11
Ibid, hlm 147 
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perusahaan/ individu yang diberikan kreditur berupa alasan menerima atau 

menolaknya curator terhadap tagihan tersebut.
12

 

Setelah itu tiap kreditur, debitur menandatangani persetujuan atas tagihan 

yang diakui kreditur(syarat tagihan diakui dan tidak ). Yang keberatan atas daftar 

tagihan memberikan surat bantahan ke Hakim Pengawas, Hakim Pengawas 

kemudian membuat berita acara Hakim Pengawas yang akan dituangkan dalam 

laporan Hakim Pengawas ke Majelis Hakim, kemudian Hakim Majelis 

menentukan tanggal sidang Renvoi.  

Putusan renvoi harus sudah putus tujuh hari sejak sidang pertama, tidak 

ada replik duplik dalam sidang renvoi ini cukup dengan lampiran bukti-bukti dan 

dasar hukum mengapa membantah daftar tagihan  yang disusun curator, demikian 

jugan curator cukup membuat jawaban atas bantahan kreditur disertai bukti. 

Praktik Renvoi prosedur ini biasanya hanya 3 (tiga) kali sidang (Prmbukaan, 

pembuktian, dan putusan). 

Upaya hukum terhadap pernyataan pailit 

Tidak ada banding atas putusan pernyataan kepailitan. Upaya hukum atas 

putusan pailit di Pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke Mahkamah Agung. 

Tata cara ini serupa dengan perkara HAKI.
13

 Peniadaan upaya hukum banding 

dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam 

                                                           
12

Http://Lawyers.forumotion.net/     30  Januari 2018       17.06  Wita 

13
Bagir Mannan, Mengenal PERPU Kepailitan dalam penyeleseaian Utang Piutang 

Melalui pailit atau PKPU, Editor Rudhi A Lontoh ( Bandung, Alumni 2001) hlm. 72. 

http://lawyers.forumotion.net/
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waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi 

ddaftarkan.  

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim 

Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang 

menjadi lingkup Pengadilan Niaga.  

Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan pertama, 

harus diajukan dalam waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal 

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum 

kedua, sementara itu, jika permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan 

yang kedua, maka harus diajukan dalma waktu paling lambat tiga puluh hari 

terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
14

 

Akibat Hukum bagi Putusan Pernyataan Pailit 

Akibat hukum bagi debitur pailit dan harta kekayaannya 

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai 

perorangan debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, 

seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua. Pengurusan benda-benda 

anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian 

atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.
15

 

                                                           
14

Bernadette Waluyo, Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewaiiban 

Pembayaran Utang, Bandung, Mandar Maju, 2000,  hlm. 17 

15
Imran Nating, Op.Cit, hlm.44 
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Untuk kepentingan harta pailit semua pebuatan debitur yang dilakukan 

sebelum pernyataan pailit ditetapkan yang merugikan dapat dimintakan 

pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat 

dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan 

mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur.
16

 

Akibat hukum bagi kreditur 

Kreditur Separatis 

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang 

dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan 

pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan 

seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri 

barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil 

penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada 

sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit.  

         Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, 

kreditur tersebut untuk tagihan  yang belum terbayar dapat memasukkan 

kekurangannya sebagai kreditur bersaing (concurrent).
17

 

 

 

 

                                                           
16

 Erman Rajagukguk, Latar belakang dan ruang lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan, Bandung, 2001, hlm. 92 

17
 Erman Rajagukguk, Op.Cit, hlm. 192-193 
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Kreditur preferen/Isrimewa 

 Kreditur istimewa adalah kreditur yang karena sifat piutangnnya 

mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan 

lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur istimewa berada di bawah 

pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan 

bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak 

istimewa dari gadai dan hipotik.
18

 

Kreditur Konkuren 

 Kreditur yang dikenal juga dengan kreditur bersaing. Kreditur konkuren 

memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta 

kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang aka nada dikemudian hari 

setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para 

kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimea secara 

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur  

konkuren tersebut (parri passu pro rata parte).
19
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 Pasal 1133 KUHPerdata 

19
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. hlm. 12 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Adapaun beberapa simpulan yang dapat ditarik dariuraian  di atas adalah sebagai 

berikut : Renvoi prosedur ini merupakan  bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada Kreditur dalam rapat verifikasi. Permasalah yang terjadi antara 

para pihak tidak bisa diselesaikan oleh Hakim Pengawas, untuk itu dilakukann 

penunjukkan kepada Hakim Pengadilan / Majelis Hakim untuk penyelesaian 

perkara atau permohonan kepailitan Salah sat penyebab terjadinya renvoi prosedur 

di antaranya kreditur tidak diverifikasi utangnya oleh curator karena kelalaian 

curator dalam pengumuman putusan pailit yang di dalamnya terdapat penetapan 

Hakim Pengawas berupa jadwal proses dan tahapan kepailitan, terdapat iktikad 

tidak baik dari debitur dan atau kreditur terhadap proses kepailitan. 

 Kedudukan hukum para kreditur dalam pengembalian harta kepailitan 

adalah sama sebagaimana asas paritas creditorium dan karenanya mereka 

mempunyai hak yang sama  atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya 

tagihan mereka masing-masing (pari passu prorate parte). 

Saran 

Untuk menghindari perbuatan curator yang tidak bertanggung jawab atas 

kelalaian atau kurang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak 

(pemberi kuasa), maka  Pemerintah sebaiknya membuat suatu kebijakan yang 

memperkuat berbagai kelemahan  Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  
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