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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kepailitan dan PKPU 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum 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 Perancis yaitu 

faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.8 Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan 

dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh 

waktu dan dapat ditagih.9 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.10 

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana 

yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) 

yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-

utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor 

                                                             
8 Victor Situmorang & Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, Hlm. 18. 
9 Zaeny Asyhadie, 2005, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225. 
10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. 
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untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.11 Siti Soemarti Hartono 

mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan 

pembayaran.12  

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi 

atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.13 

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, adalah sita 

umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 

Pengawas.  

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana 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. 

                                                             
11 Martias gelar Iman Radjo Mulano, 1969, Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan 

Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik, PD. Sumut, Medan. 
12 Siti Soemarti Hartono, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, 

Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta 
13 Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta. 
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Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran 

utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat 

atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya 

yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih. 

a.  Dasar Hukum Kepailitan 

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya 

berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

(Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63) Buku 

III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku 

bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut 

kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan 

(Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 

1906 Nomor 348) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun 

bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. 

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 
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penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.14 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 

sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). 

Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk: 15 

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; 

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. 

                                                             
14 Op.Cit, Siti Soemarti Hartono, 1981, Hlm. 37. 
15 Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
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b. Asas – Asas dalam Hukum Kepailitan 

Norma-norma yang di atur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dibuat berdasarkan asas-asas ataupun 

prinsip-prinsip yang secara tegas diterangkan secara eksplisit dalam Bab 

penjelasan dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan PKPU. Adapun asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang No 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut.16 

1. Asas Keseimbangan 

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari asas keseimbangan. di satu pihak terdapat ketentuan yang 

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. di lain pihak, terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha 

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan. 

3. Asas Keadilan 

Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor 

lainnya. 

4. Asas Integrasi 

                                                             
16 Lihat Bab penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 
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Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa 

sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu 

kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata 

nasional. 

c. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit 

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-PKPU maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan 

permohonan pernyataan pailit tersebut.  

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan 

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.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka 

syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap 

debitor adalah sebagai berikut: 

a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih Berdasarkan ketentuan Pasal 

2 Ayat (1) UUK-PKPU seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh 

pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih 

(concursus creditorum). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari 
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ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta 

kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan 

hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai 

dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu 

berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam 

pembagiannya.17  

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:  

a. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh 

pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. 

Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas 

pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.  

b. Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang 

diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang 

terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini 

diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.  

c. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan 

kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. 

Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam 

pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi 

sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, 

hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh 

                                                             
17 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107. 
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kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan 

jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit 

diucapkan.18 

b. Syarat adanya utang  

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus 

dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. 

UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu 

sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang 

asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian 

hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-

undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari 

harta kekayaan debitor.  

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih  

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 

Ayat (1) UUK-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang 

telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu 

penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau 

                                                             
18 Munir Fuadi, 1999, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 70. 
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denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan 

pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. 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.19 

d.  Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit  

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak 

pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit 

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu 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.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan 

permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:  

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

Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, 2001, Bandung 
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a. Debitor sendiri Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri 

oleh debitor (voluntary petition) menandakan bahwa permohonan 

pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para 

kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor 

sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan 

bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah 

satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak 

permohonan pernyataan pailit tersebut. 

b. Seorang atau lebih kreditor Syarat seorang kreditor untuk 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat 

yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan 

pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya 

adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.  

Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar 

perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor yang bisa mengajukan 

permohonan pernyataan pailit terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu:  

a. Kejaksaan  

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur 

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU. Kejaksaan dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum 

dengan syarat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU 
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terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan 

pailit atas debitor itu.  

Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU 

adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat 

luas misalnya:  

1) Debitor melarikan diri;  

2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;  

3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau 

badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;  

4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari 

masyarakat luas; 

5) Debitor beritikad tidak baik atau tidak koperatif dalam menyelesaikan 

masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu;  

6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan 

umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit 

oleh kejaksaan adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit 

yang diajukan oleh debitor atau kreditor, hanya saja permohonan 

pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan dilakukan tanpa 

menggunakan jasa advokat. 

b. Bank Indonesia  

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia 

diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Apabila debitor 

merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan 
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oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut 

harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara 

keseluruhan.  

c. Bapepam  

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur 

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU. Permohonan pernyataan 

pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya 

dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena 

lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan 

Bapepam. 

d. Menteri Keuangan  

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 

apabila debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang 

kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK-

PKPU.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak 

pemohon pailit dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor dari perjanjian 

utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang 

sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara 

debitor dan kreditor. 
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e. Akibat Hukum Pailit Terhadap Pihak-pihak yang bersangkutan 

Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, 

baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih 

berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan pailit atau 

bangkrut maka aka nada akibat hukumnya. Zainal Asikin menyatakan 

akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah 

dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (si pailit) kehilangan hak 

untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. 

Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan 

kurator/Balai Harta Peninggalan.20 

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pad asaat 

pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh 

selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum 

kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tan.ggal kepailitan itu. Pasal 

23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan 

debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar 

dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan 

keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan 

hukum yang bersumber pada hak dan kewajihan harta kekayaan dehitur 

pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala 

                                                             
20 Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 353-354. 
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gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit 

selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri, 

hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya. 

Richard Burton Simaputang, mengatakan:21 bahwa akibat hukum lain 

yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang 

ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan yaitu bahwa untuk 

kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala 

perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan 

kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit 

ditentukan.Pembatalan inipun hanya dapat dilakukan apabila dapat 

dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor 

dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan 

mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang 

dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena 

undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak. 

Bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan 

pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah 

tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa 

tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor(Pasal 43 UU 

Kepailitan). 

                                                             
21 Richard Burton Simaputang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, 2003, hlm. 162 
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Khusus terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai 

atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya 

seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak 

tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera 

mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan sesuai Pasal 1178 

KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan Tanah. Pemegang hak tersebut di atas tentunya wajib 

memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan 

barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil 

penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil 

penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang 

bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan 

pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor 

konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.  

Lebih lanjut Richard Burto Simatupang mengatakan, bahwa Akibat 

hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 59 yaitu 

hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitor hingga 

dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang 

dengan diucapkannya pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk 

menebus barang-barangtersebut, maka kurator wajib melunasi utang 

debitor pailit tersebut terlebih dahulu.22 

                                                             
22 Ibid, Richard Burton Simatupang, Hlm. 163. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) 

a.  Pengertian Dan Pengaturan PKPU 

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam 

kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, 

dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. 

beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:23  

a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para 

kreditornya; 

b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor 

digugat secara perdata; 

c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU); 

d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU; 

e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh 

pengadilan; 

f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan 

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogyanya 

memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan 

permohonan PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum 

adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim 

                                                             
23 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

(Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 202 
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terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan 

permohonan PKPU. Sedangkan debitor sendiri dapat mengajukan 

permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan 

PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan 

memeriksa PKPU. 

Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (suspension of 

payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan 

oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa 

tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarahkan cara- cara pembayaran utangnya dengan memberikan 

rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila 

perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan 

kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, 

dalam hal ini legal moratorium.24 Tujuan PKPU adalah untuk 

memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada 

kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. 

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi 

Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (UUK) 

menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa 

ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan 

                                                             
24  Munir Fuady, Op.Cit., hal. 177 
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rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau 

sebagian utang kepada kreditor konkuren. 

Dalam UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 pasal 222 ayat 

(2) dan (3) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK, hanya 

dalam UUK langsung menunjuk kepada “Kreditor Konkuren”, sedangkan 

dalam UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 ini menunjuk kepada 

Kreditor” saja.25 Menurut penjelasan pada pasal 222 ayat (2) yang 

dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap kreditor, baik Konkuren 

maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk Kreditor Preferen dan 

Kreditor Separatis. 

UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 menyebutkan bahwa 

yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau 

memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi, 

berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 

TAHUN 2004, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. 

Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN 

yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan 

                                                             
25 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 190. 
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permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3), (4), dan ayat (5).26  

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 

UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 harus diajukan debitor 

kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor sendiri dan oleh 

pemohon dan advokatnya, dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah 

piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal 

pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui 

juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum 

sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitor mengajukan daftar yang 

memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti 

secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 UNDANG-UNDANG NO. 

37 TAHUN 2004 menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah termohon 

pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam 

hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan PKPU atas 

prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan 

sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan 

permohonan pailit. 

PKPU sendiri terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. PKPU Sementara 

                                                             
26 Ibid, Hlm. 191. 
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Ini merupakan tahap pertama dari proses PKPU. Sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, apabila Debitor mengajukan 

permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, 

Pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari sejak 

tanggal didaftarkannya surat permohonan.27 Sedangkan dalam hal 

permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan harus segera 

mengabulkan permohonan PKPU selambat-lambatnya dua puluh hari 

sejak didaftarkannya permohonan. Pengadilan kemudian harus menunjuk 

hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus.28 Putusan 

Pengadilan Niaga tentang PKPU sementara ini berlaku selama maksimum 

empat puluh lima hari dan setelah itu harus diputuskan apakah PKPU 

tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu PKPU secara tetap. 

b. PKPU Tetap 

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran 

utang, maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor 

dan kreditor yang bersangkutan untuk mrnghadap dalam sidang yang 

diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh lima terhitung 

sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Dalam sidang tersebut akan 

diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap dengan maksud 

untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk 

                                                             
27  Lihat Pasal 225 Ayat (2) UUK-PKPU. 
28 Ibid, Pasal 225 Ayat (3). 
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mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian. Adapun PKPU secara 

tetap dapat disetujui apabila:29  

1. Mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor 

kongkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan 

mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh taguhan yang diakui 

atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya 

yang hadir dalam sidang tersebut; dan 

2. mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan 

mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau 

kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 

Dalam hal syarat-syarat diatas terpenuhi, maka Pengadilan Niaga 

akan menetapkan PKPU tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh 

melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU 

sementara diucapkan. 

b. Syarat – Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU 

PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor 

maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga 

dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Prosedur 

permohonan PKPU dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 224 UNDANG-

UNDANG No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut: 

                                                             
29 Lihat Pasal 229 Ayat (1) UUK-PKPU. 
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1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh 

pemohon dan oleh advokatnya. 

2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah 

piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya. 

3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil 

Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum sidang. 

4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta 

surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. 

5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

222. 

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara 

pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

utangsebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 

UUK-PKPU adalah sebagai berikut: 

1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. 

2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal 

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon 

diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 

3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi 

institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan 

ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayatayat 

tersebut. 

4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua 

Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 

didaftarkan. 

5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 

permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari 

permohonan dan menetapkan hari sidang. 

 

Prosedur PKPU 
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Dalam prosedur PKPU mencakup tahap PKPU Sementara dan PKPU 

Tetap. Kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur. 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: 

PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari30 dan PKPU Tetap 

yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui 

pemungutan suara.31  

Prosedur PKPU adalah sebagai berikut: 

a. Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan 

pailit maupun pada waktu permohonan pailit diperiksa. 

1) Apabila pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta 

surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana 

perdamaian.32  

2) Apabila pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil 

Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum sidang, dan Debitor mengajukan daftar yang 

memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti 

secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.33  

b. Permohonan PKPU diajukan ke Ketua Pengadilan.34 Panitera 

mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan 

                                                             
30 Lihat Pasal 225 UUK-PKPU 
31 Lihat Pasal 228 UUK-PKPU  
32 Lihat Pasal 224 Ayat (2) UUK-PKPU 
33 Lihat Pasal 224 Ayat (3) UUK-PKPU 
34 Lihat Pasal 224 Ayat (6) Jo. Pasal 6 Ayat (1) UUK-PKPU 
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yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima 

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal 

yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera kemudian menyampaikan 

permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 

(dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan dalam jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan 

pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan 

hari sidang;35  

c. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat 

permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang 

seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) 

atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor;36  

d. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan Niaga dalam 

waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat 

permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan 

harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta 

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor 

mengurus harta debitor;37  

Melihat pendapat Sutan Remy dalam bukunya, merupakan 

kepentingan semua pihak agar Pengadilan Niaga secepatnya memberikan 

                                                             
35 Lihat Pasal 224 Ayat (6) Jo. Pasal 6 Ayat (2), (4), (5) UUK-PKPU 
36 Lihat Pasal 225 Ayat (2) UUK-PKPU 
37 Lihat Pasal 225 Ayat (3) UUK-PKPU 
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PKPU Sementara agar kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para 

kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif. Oleh karena 

itu, tepat sekali ditentukan batas waktu bagi Pengadilan Niaga untuk 

mengabulkan PKPU Sementara yaitu tiga hari sejak tanggal 

didaftarkannya surat permohonan tersebut.38 

Lebih lanjut menurut Sutan Remy, dengan ketentuan jangka waktu 

tersebut, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU 

Sementara sebelum akhirnya pengadilan memberikan keputusan mengenai 

PKPU Tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

semestinya. 

e. Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, segera 

setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui 

pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan 

surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang;39  

f. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan 

Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama; 

g. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam 

Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat 

kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman 

tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang 

merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan 

                                                             
38 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta  : 

Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 425. 
39 Lihat Pasal 225 Ayat (4) UUK-PKPU 



 

43 
 

waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat 

pengurus; 

h. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan 

dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan; 

i. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU 

Sementara atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang, maka 

pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan; 

j. Apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai 

rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap 

menyampaikannya, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan 

pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk  

memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk 

mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau 

sidang yang diadakan selanjutnya; 

k. Dalam hal PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, 

dalam jangka waktu 45 hari, Debitor dinyatakan pailit. 

l. Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap disetujui, 

penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 

(dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan. 

m. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh 

Pengadilan Niaga berdasarkan: 

1) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili 
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paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui 

atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang 

hadir dalam sidang tersebut; dan 

2) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan 

Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 

n. Dalam jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena Kreditor tidak 

menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau 

perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 

(dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana 

perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya jangka waktu tersebut wajib 

memberitahukan hakim pengawas dan hakim pengawas harus menyatakan 

debitor pailit pada hari berikutnya. 

c. Pihak – Pihak Yang Berwenang dalam PKPU 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, putusan PKPU dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana 

perdamaian dengan para kreditor. rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh 

maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial 

sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.40 Oleh karena itu, tidak ada 

                                                             
40 Munir Fuady, Op.Cit., hal 197. 
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gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh 

melaksanakan perdamaian. 

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu 

perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah 

disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat 

formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Syarat-syarat tersebut yaitu: 

1. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara; 

2. Persetujuan berbentuk tertulis; 

3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang 

mempunyai kekuasaan, dan 

4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan. 

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 

265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU 

menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU debitor berhak 

menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan 

mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK PKPU tidak ada pihak-pihak 

lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan 

menyepakati rencana perdamaian. 

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh 

debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana 

perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor 
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layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para 

kreditor.41 

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan 

dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh 

pengesahan (homologasi) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga 

yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) 

mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan 

atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang 

berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para 

kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutannya, serta 

memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan agar 

tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana 

perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya, 

ternyata debitor cidera janji, maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit 

oleh pengadilan.42 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kesepakatan antara debitor dan para 

kreditornya mengenai isi rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk 

restrukturisasi.43 Dalam kepustakaan, ada beberapa macam bentuk dalam 

melakukan restrukutrisasi, yaitu:44 

                                                             
41 Ibid, Hlm 379. 
42 Ibid, Hlm. 396 
43 Ibid, Hlm 381. 
44 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta, 

Kencana, Hlm 61. 
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1. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), 

termasuk memberikan masa tenggang (grace period) yang baru atau 

pemberian moratorium kepada perusahaan debitor; 

2. Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning); 

3. Pengambilalihan utang, baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak 

lain yang dengan pengambilalihan itu menggantikan kedudukan debitor 

sebagai debitor pengganti untuk jumlah utang yang diambilalih; 

4. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, 

baik untuk sebagian atau seluruh tagihan dan yang dapat dilakukan baik 

oleh kreditor yang telah ada maupun oleh pihak ketiga yang dengan 

pengambilalihan itu pihak yang mengambilalih menggantikan 

kedudukan kreditor yang tagihannya diambilalih untuk jumlah tagihan 

yang diambilalih; 

5. Melakukan haircut (pemotongan atau pengurangan utang pokok); 

6. Melakukan perubahan tingkat suku bunga; 

7. Melakukan pengurangan jumlah bunga dan/atau pokok yang 

tertunggak; 

8. Memberikan utang baru; 

9. Mengonversikan utang dengan surat utang yang dapat dipindah 

tangankan; 

10. Melakukan stappled bonds (penggantian obligasi lama dengan obligasi 

baru); 
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11. Melakukan debt for equity swap (pertukaran utang dengan saham atau 

mengubah utang menjadi penyertaan modal); 

12. Melakukan debt to aset swap (pertukaran utang dengan aset); 

13. Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi; 

14. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau yang 

baru melalui penempatan langsung (direct placement) atau melalui 

bursa saham (publik offering); dan 

15. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang. 

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama 

bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor mengenai 

pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi 

kreditor maupun hakim untuk menentukan apakah pengajuan PKPU tersebut 

layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak. 

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian 

dalam Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika 

dalam Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara 

pemberesan dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi 

terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan 

terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor. 

d.  Berakhirnya PKPU 

PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau 

lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:45  

                                                             
45 LIhat Pasal 225 UUK-PKPU 
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1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, 

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap 

hartanya. 

2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya; 

3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1); 

4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan 

kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban 

pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-

tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta 

Debitor; 

5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta 

Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan 

kewajiban pembayaran utang; atau  

6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi 

kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya. 

Dalam keadaan yang disebut dalam huruf a dan e diatas, pengurus wajib 

mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Dalam pemeriksaan di 

Pengadilan, pemohon, debitor, dan pengurus harus didengar atau dipanggil 

sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh panitera pada tanggal 

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. 

Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran 

PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar, yaitu 

dalam waktu empat puluh lima hari setelah putusan PKPU sementara 
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ditetapkan, Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara 

tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan 

akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para 

kreditor wajib dipanggil oleh pengurus. Jika penundaan kewajiban 

pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus 

dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. 

Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan diatas harus 

selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan 

permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah ketetapan 

pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum tetap yang pasti, harus 

diumumkan dalam berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian 

yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. 

Selanjutnya, dalam hal debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan  

bab tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:46  

a. Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan 

PKPU sementara diucapkan; 

b. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Debitor setelah diberi 

persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor 

                                                             
46 Lihat Pasal 262 UUK-PKPU 
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yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran 

utang merupakan utang harta pailit; 

c. Kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan 

kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak 

dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut 

membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor. 

Apabila permohonan PKPU diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 

berakhirnya PKPU sebelumnya maka ketentuan a, b, c diatas berlaku pula 

bagi jangka waktu PKPU berikutnya. 

e. Akibat Hukum PKPU  

Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, 

yaitu:44 

a. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan 

maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang 

melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama 

dengan pengurus (Pasal 240 Ayat (1) UUK PKPU); 

b. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar 

utang-utangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih 

utang-utangnya (Pasal 242 Ayat (1) UUK PKPU); 

c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang 

sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus 

ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap 

kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan stay 
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(penangguhan) ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 

hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) UUK PKPU); 

d. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai 

diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-

perkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun 

penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan 

pengurus (Pasal 243 Ayat (1) UUK PKPU); 

e. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa 

tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan 

kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 junto 244 UUK 

PKPU); 

f. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, set-off) 

antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang 

tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut 

timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum PKPU 

ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang 

yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan 

debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 Ayat (1) 

UUK PKPU); 

g. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor 

dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada 

pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan 



 

53 
 

perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan 

pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka 

pengurus memberikan jaminan atas kesangguannya untuk melaksanakan 

perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat (1) UUK PKPU); 

h. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa 

menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan 

atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka 

berakhirlah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika 

karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak 

lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) UUK 

PKPU); 

f.  Perdamaian dalam PKPU 

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu 

perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah 

disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat 

formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Syarat-syarat tersebut yaitu: 

a. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara; 

b. Persetujuan berbentuk tertulis; 

c. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang 

mempunyai kekuasaan, dan 

d. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan. 
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Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 

265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU 

menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU debitor berhak 

menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Berdasarkan 

mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK PKPU tidak ada pihak-pihak 

lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan 

menyepakati rencana perdamaian. 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka 

UUK PKPU dapat diajukan saat-saat berikut: 

a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU; 

b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan 

sebelum tanggal hari sidang; 

c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara. 

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh 

debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana 

perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor 

layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para 

kreditor.46 

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan 

dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh 

pengesahan (homologasi) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga 

yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) 

mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan 
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atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang 

berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para 

kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutannya, serta 

memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan agar 

tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana 

perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya, 

ternyata debitor cidera janji, maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit 

oleh pengadilan. 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kesepakatan antara debitor dan para 

kreditornya mengenai isi rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk 

restrukturisasi. Dalam kepustakaan, ada beberapa macam bentuk dalam 

melakukan restrukutrisasi, yaitu: 

a. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), 

termasuk memberikan masa tenggang (grace period) yang baru atau 

pemberian moratorium kepada perusahaan debitor; 

b. Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning); 

c. Pengambilalihan utang, baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak 

lain yang dengan pengambilalihan itu menggantikan kedudukan debitor 

sebagai debitor pengganti untuk jumlah utang yang diambilalih; 

d. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, 

baik untuk sebagian atau seluruh tagihan dan yang dapat dilakukan baik 

oleh kreditor yang telah ada maupun oleh pihak ketiga yang dengan 

pengambilalihan itu pihak yang mengambilalih menggantikan 
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kedudukan kreditor yang tagihannya diambilalih untuk jumlah tagihan 

yang diambilalih; 

e. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau yang 

baru melalui penempatan langsung (direct placement) atau melalui bursa 

saham (publik offering); dan 

f. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang. 

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling 

utama bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor 

mengenai pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak 

mungkin bagi kreditor maupun hakim untuk menentukan apakah 

pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya 

ditolak. 

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian 

dalam Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika 

dalam Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara 

pemberesan dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi 

terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan 

terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor. 

3. Tinjauan Umum Tentang Homologasi Dalam PKPU 

a. Homologasi dalam PKPU 

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga 

apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) 

jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta 
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mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang 

kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Rencan perdamaian 

tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh 

pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pengadilan 

niaga dapat menerima atau menolak untuk mengesahkan rencana 

perdamaian berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 284 dan 

Pasal 285 UUK PKPU. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) UUK PKPU apabila 

rencana perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan 

laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan 

untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan 

tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang 

menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian tersebut. 

Pasal 285 Ayat (2) UUK PKU menjelaskan bahwa pengadilan niaga 

wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila: 

a. Apabila harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak 

untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui 

dalam perdamaian; 

b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; 

c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan 

satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak 

jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja 

sama untuk mencapai hal ini; dan 
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d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. 

b. Syarat – Syarat dan Prosedur Permohonan Homologasi 

Adapun syarat-syarat serta prosedur dalam mengajukan permohonan 

rencana perdamaian dalam PKPU berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) dan 

Ayat (2) adalah sebagai berikut : 

(1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan 

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut 

diajukan sebelum hari siding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau 

pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).  

(2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim 

Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada. 

 

B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Haji dan Umrah Berdasarkan UU No. 

13 Tahun 2008 

 

1.  Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

a. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Secara pragmatis penyelenggaraan Ibadah Haji dapat diartikan 

sebagai sebuah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji 

yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Bagi 

sebahagian besar masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji menjadi 

harapan besar jutaan masyarakat Indonesia. 

Di tataran masyarakat menunaikan ibadah haji bukan saja 

diperlambangkan sebagai kelengkapan perjalanan spirituil seseorang 

menjalankan kehidupan beragamanya, namun juga sudah menjadisosial 

simbol keberadaan seseorang di kehidupan sosial ditengah masyarakat. 

Kondisi demikianlah yang menjadikan semangat ummat Islam di 
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Indonesia sangat tinggi sehingga dalam perkembangan di setiap tahun 

penyelenggaraan kontingen jamaah haji Indonesia selalu menjadi 

kontingen terbesar dari seluruh negara. 

Seiring dengan perkembangan sejarah di Indonsia dengan yang 

ditandai dengan berdirinya Kementerian Agama berdasarkanKetetapan 

Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 

Muharram 1364 H maka, kendali terhadap penyelenggaraan haji di 

Indonesia menjadi sebuah prioritas penting yang harus ditangani. Oleh 

karenanya pada tanggal 21 Januari 1950, melalui pembentukan Badan 

Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) didirikanlah sebuah yayasan yang 

secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia 

Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI) yang kemudian 

kedudukannya diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Kementerian 

Agama Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 3170 tanggal 6 Pebruari 

1950, disusul dengan surat edaran Menteri Agama RIS Nomor A.III/I/648 

tanggal 9 Pebruari 1950 yang menunjuk PPPHI sebagai satu-satunya 

wadah yang sah disamping Pemerintah untuk mengurus dan 

menyelenggarakan haji Indonesia. Sejak saat itulah penyelenggaraan haji 

ditangani oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dibantu 

oleh instansi lain seperti Pamongpraja.
17 

Sehingga penyelenggaraan haji pada Tahun 1950 merupakan tahun 

pertama rombongan haji Indonesia yang diikuti dan dipimpin oleh Majelis 

Pimpinan Haji bersama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI). 
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Lebih lanjut lagi dengan dibentuknya Kementerian Agama sebagai salah 

satu unsur kabinet Pemerintah setelah masa kemerdekaan, maka seluruh 

beban PIH ditanggung pemerintah dan segala kebijakan tentang 

pelaksanaan ibadah haji semakin terkendali Dengan semakin membaiknya 

tatanan kenegaraan Indonesia, pada tahun 1964 pemerintah mengambil 

alih kewenangan dalam PIH dengan membubarkan PPPHI yang kemudian 

diserahkan kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA) dibawah koordinasi 

Menteri Urusan Haji.
18 

Penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di tanah air dilaksanakan oleh 

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH). Unit kerja di 

lingkungan Ditjen BIPH yang terlibat langsung adalah Direktorat 

Penyelanggaraan Haji dan Umroh (Ditgara) dan Direktorat Pembinaan 

Urusan Haji (Ditbina). Hal ini sesuai dengan UU No.13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menetapkan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi 

tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. 

b. Penyelenggara dan Jemaah Ibadah Haji 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) 

juga menganut sistem kerja yang teratur dengan beberapa rencana strategis 

sebagai berikut: 

1. Tugas : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
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standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umroh 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. 

2. Fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang 

penyelenggaraan haji dan umroh; 

b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

penyelenggaraan haji dan pembinaan umroh; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan 

pembinaan umroh; 

d. Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas; 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 

3. Susunan Organisasi 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal 

b. Direktorat Pembinaan Haji 

c. Direktorat Pelayanan Haji 

d. Direktorat pengelolaan BPIH dan Sistem Informasi Haji 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Ditjen PHU dibagi menjadi 4 organisasi kerja 

dengan masing-masing bagiannya sesuai dengan bidangnya. Adapun 

beberapa bidang tersebut membawahi bagian dan sub-bagian antara lain: 

a. Direktur Jenderal PHU selaku pimpinan tertinggi dalam Ditjen PHU. 

b. Bagian pertama adalah Sekretaris PHU membawahi 16 sub-bagian : 

Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan dan 
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Evaluasi Porgram, Kasubbag Pelaksana Anggaran dan 

Perbendaharaan, Kasubbag Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, Kabag Ortala dan Kepegawaian, Kasubbag Ortala, 

Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Hukum dan Peraturan Per-UU-

an, Kabag Sistem Informasi Haji Terpadu, Kasubbag Pengelolaan 

Sistem Jaringan, Kasubbag Pengembangan Database Haji, 

Kasubbag Informasi Haji, Kabag Umum, Kasubbag Tata Usaha, 

Kasubbag Rumah Tangga, Kasubbag Perlengkapan dan BMN. 

c. Direktur Pembinaan Haji dan Umroh dan Kasubbag Tata Usaha 

Pembinaan Haji dan Umroh,membawahi 4 subdir dan 12 seksi: 

Kasubbag Direktorat Bimbingan Jemaah Haji, Kepala Seksi 

Pengembangan Materi Bimbingan, Kepala Seksi Pelaksanaan 

Bimbingan, Kepala Seksi Pembinaan KBIH, Kasubbag Direktorat 

Pembinaan Petugas Haji, Kepala Seksi Rekrutmen Petugas, Kepala 

Seksi Pelatihan Petugas, Kepala Seksi Penilaian Kinerja Petugas, 

Kasubbag Direktorat Pembinaan Haji Khusus, Kepala Seksi 

Perizinan PIHK, Kepala Seksi Akreditasi PIHK, Kepala Seksi 

Pengawasan PIHK, Kasubbag Direktorat Pembinaan Umroh, Kepala 

Seksi Perizinan PPIU, Kepala Seksi Akreditasi PPIU, Kepala Seksi 

Pengawasan PPIU. 

d. Direktur Pelayanan Haji dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat 

Pelayanan Haji,membawahi 4 subdir dan 12 seksi : Kasubdir 

Pendaftaran Haji, Kepala Seksi Pendaftaran Haji Reguler, Kepala 
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Seksi Pendaftaran Haji Khusus, Kepala Seksi Pembatalan 

Pendaftaran Haji, Kasubdir Dokumen dan Perlengkapan Haji, 

Kepala Seksi Dokumen Jamaah Haji, Kepala Seksi Pemvisaan, 

Kepala Seksi Perlengkapan Jamaah Haji, Kasubdir Akomodasi dan 

Katering Haji, Kepala Seksi Akomodasi di Arab Saudi, Kepala Seksi 

Katering Jamaah Haji, Kepala Seksi Asrama Haji, Kasubdir 

Transportasi dan Perlindungan Jamaah Haji, Kepala Seksi 

Akomodasi di Arab Saudi, Kepala Seksi Transportasi Udara, Kepala 

Seksi Transportasi Darat, Kepala Seksi Perlindungan dan Kemanana 

Jamaah Haji. 

e. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Kasubbag Direktorat 

Pengelolaan Dana Haji membawahi 4 subdir dan 12 seksi : Kasubdir 

BPIH, Kepala Seksi Setoran BPIH, Kepala Seksi Pengendalian BPS 

BPIH, Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal, 

Kasubdir Pelaksana Anggaran Operasional haji, Kepala Seksi 

Perbendaharaan Operasional Haji, Kepala Seksi Verifikasi, Kepala 

Seksi Akuntansi dan Pelaporan, Kasubdir, Pengelolaan dan 

Pengembangan Dana Haji, Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Haji, 

Kepala Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana Haji, Kepala 

Seksi Akuntansi dan Pelaporan, Kasubdir Fasilitasi BP DAU, 

Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat (DAU), Kepala 

Seksi Program dan Portofolio, Kepala Seksi Administrasi, 

Akuntansi dan Pelaporan. 
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c.  Asas-Asas Umum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Penyelenggaraan ibadah haji  merupakan rangkaian kegiatan 

pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan 

dan perlindungan jemaah haji.47 Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan 

berdasarkan atas asas: 

a. Asas keadilan; 

b. Asas profesionalitas; 

c. Asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.48   

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan 

Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, 

dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

Kemudian dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

keahlian para penyelenggaranya.  

Selanjutnya dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip 

nirlaba” adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip 

tidak untuk mencari keuntungan.49 

Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji juga merupakan tugas nasional 

karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai 

                                                             
47 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah  
48 Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

dan Umrah 
49 Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dan Umrah 
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instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan 

dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, 

akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penyelenggaraan ibadah haji 

dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang 

menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, 

khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan 

peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan 

reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.50 

 

 

2. Tinjauan Tentang Penyelenggara Ibadah Umrah Berdasarkan UU No. 

13 Tahun 2008 dan PMA No. 8 Tahun 2018 

 

a.  Pengertian Ibadah Umrah  

Secara etimologis umrah berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan 

menurut istilah umrah adalah melakukan ziarah ke Baitulloh (ka`bah) di 

tanah suci dengan niat karena Allah Swat dengan syarat dan rukun 

tertentu.  Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan 

dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, 

khususnya di Masjidil Haram.51 

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah 

dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) 

dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada 

                                                             
50 Ibid.  
51 Wikipedia, Pengertian Ibadah Umrah, https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah, Di akses 

tanggal 29 Mei 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjidil_Haram
https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah
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beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta 

dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah. 

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (1) PMA No. 18 

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahwa 

pengertian ibadah umrah adalah ibadah umrah yang dilaksanakan di luar 

musim haji. 

b.  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) 

Berdasarkan Ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (2) PMA No. 8 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menjelaskan 

bahwa pengertian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya 

disingkat dengan PPIU adalah suatu perusahaan atau biro perjalanan wisata 

yang telah mendapatkan izin operasional dari Menteri untuk dapat 

menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Untuk mendapatkan izin 

operasional penyelenggaraan ibadah umrah PPIU wajib untuk mentaati syarat 

dan prosedur yang sudah di atur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 

PMA No. 8 Tahun 2018.52 

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) PMA No. 8 Tahun 2018 memberikan 

pengertian terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah yaitu suatu 

rangkaian kegiatan perjalanan ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan/atau PPIU. 

                                                             
52 Lihat Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PMA No. 8 Tahun 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dzulhijjah
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Dalam penyelenggaraan ibadah umrah tidak hanya dapat dilaksanakan 

oleh biro PPIU saja, akan tetapi pemerintah dalam hal ini adalah Menteri 

terkait juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perjalanan 

ibadah umrah.53 

c.  Hak - Hak Jemaah Umrah 

Pengertian Jemaah umrah berdasarkan Ketentuan umum Pasal 1 ayat 

(3) PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 

Umrah menyebutkan bahwa Jemaah umrah adalah setiap orang yang 

beragama Islam dan telah melakukan pendaftaran diri untuk dapat 

menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang sudah di tetapkan. 

Dalam kegiatan penyelenggaraan Ibadah Umrah Jemaah Umrah 

memiliki hak yang telah di atur dalam Pasal 13 PMA No. 8 Tahun 2018 yakni 

: 

a. Jemaah Umrah berhak atas bimbingan ibadah Umrah oleh PPIU; 

b. Jemaah umrah berhak atas Transportasi dari PPIU; 

c. Jemaah Umrah berhak atas akomodasi dan konsumsi selama kegiatan 

penyelenggaraan Ibadah Umrah; 

d. Jemaah Umrah berhak atas pelayanan kesehatan dari pihak PPIU 

e. Jemaah Umrah berhak atas perlindungan serta mendapatkan pembimbing 

petugas umrah dari pihak PPIU dan 

f. Jemaah Umrah berhak atas pelayanandan informasi atas administrasi serta 

dokumentasi umrah. 

                                                             
53 Lihat Pasal 4 PMANo. 8 Tahun 2018 
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Selain itu Jemaah umrah memiliki hak-hak lain terkait pengaduan 

ketidakpuasan Jemaah tentang praktek penyelenggaraan ibadah umrah yang 

tidak sesuai atau menyalahi aturan dan hak-hak yang dimiliki oleh Jemaah 

umrah kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negri, PPIU 

dan/atau Kementerian Agama.54 

d. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

Pada dasarnya dalam setiap melakukan suatu bentuk tindakan hukum 

harus didasari oleh adanya suatu prinsip atau asas yang melandasi setiap 

tindak tanduk perbuatan hukum tersebut. Dalam penyelenggaraan perjalanan 

ibadah umrah terdapat asas atau prinsip-prinsip dasar yang melandasi 

perilaku hukum tersebut yaitu :55 

a. Asas Profesionalitas 

b. Asas Transparansi 

c. Asas Akuntabilitas 

d. Asas Syariat. 

Penyelenggaraan ibadah umrah yang berdasarkan asas profesionalitas 

yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.56 Hal ini 

menandakan bahwa dalam menjalankan operasional penyelenggaraan ibadah 

umrah baik pemerintah maupun PPIU sebagai pihak penyelenggara 

                                                             
54 Lihat Pasal 29 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 

Umrah. 
55 Lihat Pasal 2 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 
56 Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang di kutip dalam buku oleh Ridwan HR, 

Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 11, 2014, hlm. 242.  
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perjalanan ibadah umrah wajib kompeten dalam memberikan pelayan kepada 

jemaa umrah sesuai hak dan kewajiban masing-masing sesuai PMA No. 8 

Tahun 2018. 

Kemudian peneyelanggaraan ibadah umrah berdasarkan asas 

transparansi atau keterbukaan yaitu asas yang menekankan pada membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan suatu bentuk tindakan 

hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan dan rahasia negara.57 Berdsarkan hal tersebut pihak penyelenggara 

ibadah umrah baik pemerintah maupun PPIU dalam proses penyelenggaraan 

ibadah umrah wajib terbuka serta komunikatif terhadap Jemaah umrah agar 

para Jemaah umrah dapat mengetahui syarat-syarat serta dinamika prosedural 

dalam penyelenggaraan ibadah umrah tanpa mengurangi hak asasi pribadi itu 

sendiri. 

Penyelenggaraan ibadah umrah berdasarkan asas akuntabilitas yaitu 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaran perilaku hukum 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.58 Hal ini berarti sebagai pihak yang menyelenggarakan 

perjalanan ibadah umrah, pemerintah dan/atau PPIU wajib mempertanggung 

jawabkan atas segala tindakan hukum yang di ambil saat proses 

                                                             
57 Ibid, Ridwan HR, hlm. 241. 
58 Ibid, Ridwan HR, hlm. 242. 
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penyelenggaraan ibadah umrah sebagaimana di atur dalam PMA No. 8 Tahun 

2018. 

Sedangkan penyelenggaraan ibadah umrah berdasarkan asas syariat 

memiliki pengertian bahwa segala sesuatu prosedur serta perilaku hukum 

dalam penyelenggaraan ibadah umrah wajib berdasarkan Al-Qur’an dan Al-

Hadist sebagai pedoman syariat utama dalam melaksanakan ibadah umrah. 

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Agama dalam 

Penyelenggaraan Ibadah Umrah 

 

a. Peran Menteri Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah  

Berdasarkan PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama memiliki wewenang 

sebagai berikut :   

1. Menteri Agama berwenang sebagai penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah selain PPIU.59 

2. Menteri Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan Biaya 

Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) Refrensi secara berkala sebagai 

pedoman penetapan BPIU oleh PPIU berdasarkan KMA No. 221 Tahun 

2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU 

Referensi) yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).60 

                                                             
59 Lihat Pasal 4 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 
60 Lihat Pasal 10 ayat (1) PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah. 
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3. Menteri Agama memiliki kewajiban untuk menerima pengaduan Jemaah 

umrah yang merasa diperlakukan tidak adil atau tidak terpenuhi haknya 

sebagaimana di atur dalam PMA no. 8 Tahun 2018.61  

4. Mentri Agama memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap Kinerja PPIU bersama dengan Direktur Jendral dan 

Konsulat Jendral Republik Indonesia di Jeddah.62 

5. Menteri Agama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal memiliki 

kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap PPIU agar PPIU 

menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang sudah di 

tetapkan.63 

6. Menteri Agama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal memiliki 

kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap PPIU setiap 3 tahun 

sekali sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah PPIU yang tidak 

kompeten dan layak.64 

Adapun Direktur Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah (disingkat 

Ditjen PHU) merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipimpin oleh seorang direktur jenderal.65 

                                                             
61 Lihat Pasal 29 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 

Umrah. 
62 Lihat Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 
63 Lihat Pasal 36 ayat  (1) PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah. 
64 Lihat Pasal 37 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 

Umrah. 
65 Kemenag, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementrian 

Agama,https://www.kemenag.go.id, di akses tanggal 29 Juni 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agama_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktur_jenderal
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Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugas, 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan 

fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah; 

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan 

umrah; dan 

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah. 

b. Bentuk Pengawasan dan Pengendalian oleh Menteri Agama terhadap 

PPIU 

 

Dalam melasanakan wewenang dan tugasnya untuk mengawasi serta 

mengendalikan PPIU yang melanggar ketentuan peraturan PMA No. 8 Tahun 

2018 berikut merupakan bentuk daripada pengawasan serta pengendalian 

Mentri Agama Terhadap PPIU :66 

1. Dalam melaksanakan Pengawasan Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala 

Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan 

staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. 

                                                             
66 Lihat Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umrah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah
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2. Kemudian bentuk Pengawasan Kementeri Agama terhadap PPIU 

meliputi pengawasan terhadap: 

a. pendaftaran; 

b. pengelolaan keuangan; 

c. rencana perjalanan; 

d. kegiatan operasional pelayanan Jemaah; 

e. pengurusan dan penggunaan visa; 

f. indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; 

g. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. 

3. Bentuk pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap PPIU 

yakni :67 

a. Terprogram dan berkala; 

b. Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau 

c. Terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait. 

4. Bentuk Pengendalian Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan 

ibadah umrah yang dilakukan oleh PPIU adalah sebagai berikut : 

a. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan 

dan/atau dalam bentuk lainnya.  

b. Moratorium tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama 

Menteri. 

                                                             
67 Lihat Pasal 33 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah 

Umrah. 
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c. Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan 

minimal Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.  

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


