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KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA KRITISI LEMAHNYA 

PENDAPATAN DARI SEKTOR FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM 

 
Sumber gambar: www.depok.tribunnews.com 

Komisi C DPRD DKI Jakarta telah mendeteksi penyebab lemahnya pendapatan 

dari sektor fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum). 

Pengawas pemerintah daerah itu menyebut, salah satu penyebabnya adalah 

minimnya pencatatan aset berupa penerimaan fasos dan fasum. 

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan, padahal kewajiban 

pengembang tersebut dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). 

Kata dia, sejauh ini Pemprov telah memiliki sejumlah aturan untuk melakukan 

penagihan terhadap pengembang. Seperti Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum dan Pergub Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme 

Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin. 

“Makanya kami akan mengundang Wali Kota agar potensi pendapatan kita bisa 

lebih dan aset kita bisa tercatat maksimal,” ujar Yusuf berdasarkan keterangannya pada 

Rabu (25/5/2022). 

Menurut Yusuf persoalan tersebut penting untuk ditindaklanjuti lebih dalam. 

Komisi C DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk membantu BPAD untuk 

mengoptimalkan pencatatan aset yang memiliki potensi besar terhadap pendapatan 

daerah. 

“Kami mau lihat titik permasalahannya dimana, karena kita mau membantu untuk 

mengejar aset tersebut. Tahun ini harus maksimal. Kita akan pantau terus mulai dari 

pendataan sampai serah terima dan pemanfaatan,” terangnya. 
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Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza 

Phahlevi mengakui lambatnya inventarisasi aset karena Wali Kota dan Bupati kurang 

aktif dalam melaporkan serah terima aset yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan 

sekali. Hal ini sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021. 

“Dalam Pergub, BPAD fungsinya hanya mencatat sedangkan serah terima dan 

pemeriksaan fisik seluruhnya ada di Wali Kota. Meskipun Pergubnya menyatakan bahwa 

tiga bulan sekali wajib melapor, tapi tidak jalan juga,” kata Reza. 

Pasalnya, lanjut dia, dalam pergub tersebut, BPAD fungsinya hanya mencatat, 

sementara serah terima dam pemeriksaan fisik seluruhnya kewenangan walikota. 

“Meskipun Pergubnya menyatakan bahwa tiga bulan sekali melapor, tapi tidak 

jalan juga. Ujungnya setiap Desember saya ke walikota untuk menagih Fasos dan Fasum 

yang sudah diserahterimakan,” tuturnya. 

Rendahnya pendapatan milik daerah lingkup Pemprov DKI Jakarta pada sektor 

penerimaan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang diserahkan oleh 

pengembang sering menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Padahal, pengembang memiliki 

tanggung jawab untuk membangun dan menyerahkan fasos-fasum kepada pemerintah 

dan dinventarisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. 

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

DKI Jakarta menjadikan penagihan kewajiban penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan 

fasilitas umum (fasum) kepada pengembang menjadi program prioritas. 

“Memang seharusnya walikota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk 

penanganan fasos fasum”, ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah di 

Jakarta, Selasa. 

Menurut Nasrullah, hal itu perlu dilakukan lebih serius mulai 2023 karena hingga 

saat ini penagihan fasos dan fasum terbentur aturan yang tidak memungkinkan walikota 

memberikan sanksi kepada pengembang. 

Nasrullah mencontohkan seperti di Jakarta Timur, banyak fasos dan fasum yang 

belum diserahkan pengembang kepada Prov DKI Jakarta karena regulasi yang tidak 

memungkinkan. 

Karenanya, Nasrullah mendorong agar dilakukan kajian lebih dalam untuk 

membuat paying hukum yang dapat membantu walikota mempermudah melakukan 

penagihan kepada pengembang. 

“Apakah bentuknya Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur). 

Ini harus kita rumuskan agar hambatan ini bisa diselesaikan segera,“ ucapnya. 

Hal senada juga diugkap anggota Komisi A William Aditya Sarana yang 

mengungkapkan wewenang walikota harus diperkuat, salah satunya yang ia usulkan 

adalah menggunakan anggaran Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 
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Wilayah (TP3W) demi membantu mempermudah administrasi penagihan fasos dan 

fasum. 

“Wewenang walikota diperkuat agar bisa melakukan serah terima fasos fasum 

segera. Mungkin bisa ditambahkan anggarannya ke TP3W atau ada penguatan 

kewenangan di hukumnya.” Ucapnya. 

Adapun, Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengakui lemahnya Pemkot 

dalam penagihan fasos fasum karena terbentur aturan yang dinilai sudah tidak layak. 

“Kendala kami tutup kantor gak bisa, segel gak bisa. Artinya tugas-tugas ini SK 

Gubernurnya tahun 80-an, sudah lama. Makanya kami juga meminta agar wali kota 

diberikan kewenangan untuk penagihan fasos fasum,” katanya.  

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, ada 179 titik fasilitas 

sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang menjadi hak Pemprov DKI Jakarta namun 

belum diserahkan pihak pengembang. Untuk itu, Mujiyono mendesak Pemprov DKI, 

khususnya Pemkot Jakarta Barat agar segera mengambil langkah konkret agar hak 

Pemprov DKI tersebut bisa segera diserahkan. "Ini aset (fasos fasum) yang merupakan 

hak Pemprov DKI belum diserahterimakan. Harus ada langkah konkret dan solusi yang 

baik terkait penambahan aturan agar 179 titik tersebut diambilalihkan dan menjadi aset 

Pemprov DKI Jakarta," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022). 

Fasos fasum miliki Pemprov DKI tersebut sudah tertuang dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2016. Di Jakarta Barat, ada 289 titik fasos fasum yang 

menjadi aset Pemprov, namun 179 titik masih belum diserahkan. Untuk mengambil fasos 

fasum tersebut, Mujiyono meminta agar Pemprov DKI tidak segan menerapkan tindakan 

paksa terhadap pengembang. "Ini bisa menjadi satu solusi, kalau kondisinya kayak gitu 

orangnya tidak ada eksekusi paksa dulu. Buat saja fasos fasum dulu, itu secara tidak 

langsung para pengembang akan merasa untuk datang (cari fasos fasumnya), saat itu baru 

terlihat siapa pengembangnya," kata dia. 

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko memastikan akan 

terus menyurati pengembang yang memiliki 179 titik aset fasos fasum yang kini sudah 

masuk dalam peredaran untuk dilakukan penagihan. Hanya saja, kata Yani, Pemkot 

Jakarta Barat terkendala dengan sejumlah persoalan, salah satunya dengan pemegang 

Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sudah berstatus pailit atau 

bangkrut. "Karena itu kita tidak dapat melakukan penagihan bahwa pemegang SIPPT 

pailit, padahal sudah ditunjuk kurator tapi ada kendala karena ketika menagih syarat-

syarat yang dipenuhi. Walikota sebagai penagih datanya tidak bisa melakukan penagihan 

dan tidak bisa kasih sanksi," ucap Yani. 
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Sumber berita:  

1. www.depok.tribunnews.com, Komisi C DPRD DKI Kritisi Lemahnya Pendapatan 

dari Sektor Fasos dan Fasum, 26 Mei 2022. 

2. www.voi.id, Pendapatan dari Fasos dan Fasum Rendah, Anak Buah Anies Akui Wali 

Kota-Bupati Lambat Inventarisasi Aset dari Pengembang, 26 Mei 2022. 

3. www.antaranews.com, DPRD DKI undang wali kota bahas soal minim pendataan 

fasos fasum, 24 Mei 2022. 

4. www.antaranews.com, Penagihan fasos-fasum pengembang diminta jadi program 

prioritas DKI, 17 Mei 2022. 

5. www.megapolitan.kompas.com, 179 Fasos Fasum Milik Pemprov DKI di Jakarta 

Barat Belum Diserahkan Pengembang, 21 Maret 2022. 

Catatan: 

1. Pengertian Pendapatan pada berita di atas adalah sesuai dengan pengertian 

pendapatan daerah pada pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pendapatan Daerah adalah semua 

hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada berita di atas sesuai 

dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yaitu: 

Pasal 31 

(1)  Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2)  Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

(3)  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal 

daerah.  

(4)  Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri atas: 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

http://www.voi.id/
http://www.megapolitan.kompas.com/
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b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

c. hasil kerja sama daerah; 

d. jasa giro; 

e. hasil pengelolaan dana bergulir; 

f. pendapatan bunga; 

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, 

tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan 

lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; 

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerah; 

l. pendapatan denda retribusi daerah; 

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

n. pendapatan dari pengembalian; 

o. pendapatan dari BLUD; dan 

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pengertian Fasilitas Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan nilai 

Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum, adalah Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut 

Fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang meliputi antara lain fasilitas 

pendidikan, kesehatan, pendukung lalu lintas, pemerintahan, peribadatan, rekreasi, 

kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka, taman kota atau pemakaman umum milik 

Pemerintah Daerah dan jaringan utilitas lainnya.  

4. Pengertian Fasilitas Umum berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata cara Penilaian dan 

Penetapan nilai Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum, adalah Fasilitas Umum yang 

selanjulnya disebul Fasum dalah fasilitas umum yang merupakan bangunan-

bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan 

oleh Instansi Pemerintah, yaitu jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, 

jaringan telepon, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan 

umum, jembatan penyeberangan orang, tempat pembuangan sampah, pemadam 

kebakaran dan taman. 
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5. Pengertian penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang 

dimaksud pada berita adalah sesuai dengan pengertian Penyerahan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yaitu 

penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana dan 

utilitas umum dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. 

6. Pengertian serah terima aset yang dimaksud pada berita di atas adalah sesuai dengan 

pengertian Berita Acara Serah Terima pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan 

Kewajiban Dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang, yaitu Berita 

Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah 

Terima yang dilakukan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang 

kepada Pemerintah Daerah. 

7. Pengertian pengembang yang dimaksud pada berita di atas adalah sesuai dengan 

pengertian Pihak Ketiga berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yaitu 

Pihak Ketiga adalah orang perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah Pusat, 

atau organisasi dan lembaga lain yang diberikan Surat Izin Penunjukan Penggunaan 

Tanah (SIPPT). 

8. Sanksi yang dimaksud pada berita di atas adalah sanksi yang diberikan kepada pihak 

ketiga yaitu berupa sanksi administrasi dan sanki pidana sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.  

Pasal 30 

(1)  Kepada Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan 

prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dikenakan sanksi sebagai berikut : 

a. sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang 

waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja; 

b. dicabut izinnya; dan 

c. dihentikan kegiatannya. 

(2)  Selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak 

Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan 

utilitas umum yang merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi hukum sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 33 

(1)  Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembangunan 

prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 25% (dua 

puluh lima persen) dari nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai 

ketentuan peraturan perundangan. 

(2)  Pihak Ketiga yang dengan sengaja tidak menyerahkan prasarana, sarana dan 

utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda 15% (lima belas persen) dari 

nilai kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan 

perundangan. 

(3)  Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/ atau badan hukum swasta yang tidak 

melakukan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana 

dimaksud Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

(4)  Setiap orang, badan hukum pemerintah dan/atau badan hukum swasta yang 

melanggar ketentuan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan dan/atau denda 20% (dua puluh persen) dari nilai kewajiban 

prasarana, sarana dan utilitas umum. 

9. Penagihan yang dimaksud pada berita di atas adalah penagihan sesuai dengan Pasal 

15 s.d. Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 

Pasal 15 

(1)  Apabila penyerahan kewajiban Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga maka 

Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan. 

(2)  Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: 

a. Pihak Ketiga lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan; 

b. Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan; dan 

c. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pihak Ketiga berupaya untuk 

menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Penjelasan Pasal 15 

Ayat (1) 

Yang dimaksud kewajiban Pihak Ketiga adalah kewajiban yang dituangkan dalam 

perjanjian antara Pengembang dan Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 

Penagihan dilakukan kepada Pihak Ketiga yang tidak melakukan kewajiban sesuai 

dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. 

Ayat (3) 

Penagihan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-

masing 14 (empat belas) hari kerja; 

b. Upaya paksa melalui aparat yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan 

daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya; 

c. Penagihan dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang Tata Kota 

dan dibantu oleh Tim yang melibatkan SKPD terkait. 

 

Pasal 16 

(1)  Apabila Pihak Ketiga dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban Prasarana, sarana dan utilitas 

umum akan diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta pailit Pihak 

Ketiga dimaksud. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan/penyelesaian harta pailit 

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 

Pasal 17 

(1)  Apabila Pihak Ketiga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak 

bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap 

telah merugikan keuangan negara. 

(2)  Penyelesaian terhadap kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

10. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) berdasarkan Pasal 1 angka 16 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum, yaitu Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau yang 
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selanjutnya disebut dengan SIPPT adalah Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 

yang diberikan kepada pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan 

atau guna permohonan hak atas tanah. 

11. Pengertian Kurator pada berita di atas sesuai dengan pengertian Kurator pada Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau 

orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan 

membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai 

dengan Undang-Undang ini. 

Catatan Akhir: 

1. Pengertian anggaran pada berita di atas sesuai KBBI yaitu anggaran/ang·gar·an/ n 1 

perkiraan; perhitungan; 2 aturan; 3 Ek taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran 

kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; 4 Man rencana penjatahan 

sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang. 

(https://kbbi.web.id/anggar, 3 Juni 2022) 

2. Pengertian sanksi pada berita di atas sesuai KBBI yaitu sanksi/sank·si/ n 1 tanggungan 

(tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau 

menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan 

sebagainya): 2 tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman 

kepada suatu negara: 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan 

yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah 

yang ditentukan dalam hukum; (https://kbbi.web.id/sanksi, 6 Juni 2022) 

3. Pengertian penagihan pada berita di atas sesuai KBBI yaitu penagihan/pe·na·gih·an/ 

n 1 proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya 

membayar utang dan sebagainya; 2 tuntutan supaya memenuhi janji; 

(https://kbbi.web.id/tagih, 6 Juni 2022) 

4. Pengertian pailit pada berita di atas sesuai KBBI yaitu pailit/pai·lit/ a jatuh (tentang 

perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin. (https://kbbi.web.id/pailit, 7 Juni 

2022) 

 

https://kbbi.web.id/anggar
https://kbbi.web.id/sanksi
https://kbbi.web.id/tagih
https://kbbi.web.id/pailit

