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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perseroan terbatas tentunya memikirkan berbagai strategi agar 

produk yang diproduksi memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya 

kualitas yang baik maka konsumen akan mempercayai produk dari 

perseroan terbatas tersebut layak digunakan, hal tersebut biasa dikenal 

dengan a good quality product will increase consumer’s trust to the 

company. Selain kualitas, kepercayaan juga menjadi hal yang penting bagi 

suatu perseroan terbatas karena dengan adanya kepercayaan dari konsumen 

maka ketika perseroan terbatas memproduksi produk baru di kemudian hari 

akan berpengaruh terhadap penjualan produk. Hal tersebut dikarenakan 

konsumen telah melihat kualitas dari produk yang dijual oleh perseroan 

terbatas tersebut. Untuk itu, first impression konsumen sangat berpengaruh 

terhadap suatu perseroan terbatas karena tidak dapat dimungkiri bahwa 

setiap perseroan terbatas yang sehat tentunya sangat mengharapkan bahwa 

produk-produk yang dipasarkan dapat diterima dan dikonsumsi oleh 

konsumen yang tentunya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya 

perseroan terbatas tersebut.  

Perseroan terbatas dalam memasarkan suatu produk pastinya 

perseroan terbatas telah memikirkan bagaimana cara agar produk tersebut 

dapat bersaing dengan produk yang sama dari perseroan terbatas yang lain. 
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Sebagaimana diketahui bahwa persaingan itu diperbolehkan asalkan 

dilakukan dengan menaati aturan yang berlaku agar setiap perseroan 

terbatas dapat bersaing dengan sehat tanpa merugikan satu sama lain. 

Persaingan juga dibutuhkan agar setiap perseroan terbatas mampu 

menciptakan produk yang berkualitas tinggi, persaingan diantara perseroan 

menjadi motivasi agar setiap perseroan terbatas dapat berkembang lebih 

baik lagi karena bagaimanapun juga perseroan juga merupakan salah satu 

elemen dalam mendukung perkembangan perekenomian di Indonesia atau 

dapat dikatakan bahwa perseroan merupakan penggerak dalam mendukung 

perekenomian Indonesia agar dapat lebih baik lagi. 

Perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya tentu tidak lepas 

dari berbagai permasalahan, sebagaimana yang diketahui bahwa suatu 

perseroan terbatas yang sehat dan kelihatan berkembang dengan pesat hari 

ini belum tentu akan bertahan dengan kondisi seperti itu keesokan harinya. 

Kegiatan perdagangan tidak ada yang bersifat statis atau selalu mengalami 

kenaikan atau penurunan profit karena kegiatan perdagangan bergantung 

terhadap berbagai faktor seperti: harga pasar, persaingan yang ketat, strategi  

dan tentunya kepercayaan dari konsumen. Harga untuk suatu produk yang 

ditetapkan perseroan terbatas sangat berpengaruh terhadap nilai jual di 

masyarakat karena yang menjual produk tersebut tentu saja bukan hanya 

satu perseroan terbatas, banyak perseroan terbatas yang mengeluarkan 

produk yang sama dengan kualitas yang berbeda-beda, ketika suatu 

perseroan terbatas tidak mampu bersaing baik itu melalui harga dan kualitas 
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dari barang tersebut maka perseroan terbatas tersebut tidak mampu 

beroperasi dengan baik yang tentunya berdampak buruk terhadap perseroan 

terbatas tersebut. Persaingan yang ketat juga berdampak terhadap suatu 

perseroan terbatas karena setiap perseroan terbatas ingin agar produk 

mereka laku di pasaran maka suatu perseroan terbatas dapat menurunkan 

harga serendah mungkin agar produk tersebut dibeli oleh konsumen, dalam 

hal ini dapat dilihat bagaimana perseroan terbatas dapat menjual dengan 

harga rendah tetapi produk yang ditawarkan berkualitas, hal ini tentu selaras 

dengan strategi dari perseroan terbatas dalam memperdagangkan produk 

tersebut. Selain dari beberapa faktor diatas kepercayaan konsumen sangat 

berpengaruh dalam memperjualbelikan suatu produk. Setiap konsumen 

memiliki keinginan untuk memperoleh produk dengan kualitas yang tinggi 

tetapi harga produk tersebut murah. Untuk itu, perseroan terbatas harus 

mampu mewujudkan keinginan konsumen dengan tidak merugikan 

perseroan terbatas tersebut. 

Faktor-faktor dari kegiatan perdagangan memang sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya suatu perseroan terbatas. 

Namun, persoalan yang dihadapi suatu perseroan terbatas bukan hanya serta 

merta berada pada produk dari perseroan terbatas tersebut karena persoalan 

yang dihadapi suatu perseroan terbatas banyak dan bersifat kompleks. Suatu 

perseroan terbatas yang besar tentu saja juga memiliki hutang, hal tersebut 

merupakan hal yang wajar karena tidak ada satu perseroan terbatas yang 

dapat berdiri dengan hanya ada piutang dan tanpa hutang. Perseroan terbatas 
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tentu memiliki hutang kepada pihak lain seperti bank, perseroan terbatas 

lain maupun orang perorangan. Hutang suatu perseroan terbatas merupakan 

hal yang wajar jika hutang tersebut dibayar tepat waktu sebelum jatuh 

tempo sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Namun, setiap 

perseroan terbatas dalam berbisnis tidak selalu mulus dan tanpa masalah, 

kemungkinan suatu perseroan terbatas untuk tidak membayar hutangnya 

ketika telah jatuh tempo juga dapat terjadi. Walaupun kreditur telah 

mengupayakan untuk memberi somasi kepada debitur, namun tetap saja 

debitur tidak memenuhi kewajibannya dan hal ini tentu saja merugikan 

kreditur dan terlebih lagi mencederai harga diri kreditur. 

Kreditur sebagai pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil 

langkah hukum terhadap si debitur. Dalam hal ini, kreditur dapat melakukan 

permohonan pailit kepada pengadilan niaga untuk menjatuhkan putusan 

pailit kepada si debitur. Ketika si debitur dijatuhi putusan pailit maka 

debitur berada di bawah pengampuan dan tidak dapat melakukan perbuatan 

hukum seperti melakukan kerjasama dengan menandatangani kontrak 

dengan perseroan terbatas yang lain. Segala aset kekayaan debitur akan 

disita untuk mencegah debitur menjual atau memindahtangankan asetnya, 

hal ini juga berlaku terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum. Sita 

umum yang dilakukan setelah adanya putusan pailit dari pengadilan 

bertujuan untuk mencegah para kreditor untuk merebut secara paksa harta 

dari si debitur pailit karena setelah debitur dinyatakan pailit maka kreditur 

harus mendaftarkan piutangnya untuk dibayarkan kepada kurator. 
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Pelaksanaan sita umum sangat penting karena banyak kemungkinan yang 

dapat terjadi apabila tidak dilakukan sita umum terhadap harta kekayaan 

perseroan. Kebebasan perseroan dalam mengakses seluruh harta kekayaanya 

ketika telah dijatuhi putusan pailit, tentunya akan membawa dampak yang 

merugikan dikemudian hari. Untuk itu, sita umum menjadi salah satu 

elemen yang penting dalam kepailitan. 

 Sita umum tersebut juga sangat berdampak terhadap boedel pailit 

karena harta perseroan yang didaftarkan menjadi boedel pailit adalah harta 

yang akan digunakan untuk membayar hutang kepada kreditur, maka sangat 

penting untuk dilakukan sita umum agar hak dari kreditur yang sepatutnya 

didapatkan dapat terpenuhi dengan baik. Namun, sebelum kreditur 

mengajukan permohonan pailit kepada debitur, kreditur dapat mengajukan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu ketika kreditur 

memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang 

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih1. Ketika berada dalam tahap Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka debitur akan mengajukan 

proposal rencana perdamaian untuk membayar utangnya. Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang juga dapat diajukan oleh debitur apabila ia 

merasa tidak sanggup untuk membayar utangnya lagi. Dalam hal ini, PKPU 

memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjadwalkan kembali 

pembayaran utangnya kepada kreditur sebelum masuk ke ranah pailit. 

Namun, apabila dalam hal proposal rencana perdamaian tidak mencapai 

 
1 Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
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kesepakatan maka debitur dinyatakan pailit dengan pengesahan dari 

pengadilan niaga. 

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dalam 

menjalankan usaha dapat melakukan perbuatan hukum serta memiliki hak 

dan kewajiban, oleh karena itu perseroan terbatas harus diperlakukan 

layaknya seorang subjek hukum. Status sebagai subjek hukum membuat 

perseroan terbatas memiliki tanggung jawab dalam hal kepailitan, hal itu 

dapat dilihat dari kemampuan ataupun kredibilitas membayar hutang. Ketika 

perseroan terbatas tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo 

maka perseroan terbatas dapat dimintakan pailit oleh pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini kreditur. Permohonan pailit bukan hanya dapat 

dimintakan oleh kreditur tetapi dapat juga dimintakan sendiri oleh debitur 

yang merasa tidak mampu lagi membayar seluruh hutang dan mengalami 

kesulitan finansial. Dalam hal perseroan terbatas yang memiliki hutang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga dapat disebabkan bukan karena 

perseroan tidak mampu membayar, namun perseroan tidak mau membayar 

hutang tersebut. Keengganan perseroan dalam memenuhi kewajibannya 

tentu saja akan mencelakakan perseroan di kemudian hari karena bisa saja 

kreditur melakukan permohonan pailit terhadap perseroan dikarenakan 

ketidakmauan debitur membayar hutangnya telah mencederai harga diri 

kreditur, maka itikad baik dari perseroan sangat diharapkan dalam dunia 

usaha.  



 
 
 

7 
 

Akibat dengan adanya permohonan pailit dan majelis hakim 

pengadilan niaga telah menyatakan putusan pailit terhadap perseroan 

terbatas maka seluruh harta perseroan terbatas akan berada dalam tahap sita 

umum dan menjadi harta pailit. Harta perseroan yang dilakukan sita umum 

tidak terbatas pada benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, juga 

termasuk benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang terpenting 

harta perseroan tersebut membawa keuntungan dan memiliki nilai untuk 

dijual ketika memasuki tahap pemberesan. Ketika suatu perseroan telah 

berada dalam ranah pailit, maka hal tersebut menyulitkan perseroan dalam 

bertindak layaknya subjek hukum. Keberadaan kurator pastinya 

menghambat ruang gerak perseroan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Harga diri perseroan juga dipertaruhkan, sebagai suatu perseroan yang 

selama ini dikenal baik oleh masyarakat, namun dikarenakan adanya hutang 

perseroan yang tidak dilunaskan menyebabkan perseroan mengalami 

kepailitan. Sebagai suatu perseroan tentunya harus mampu berpikir dan 

bertindak dalam melakukan hal yang menguntungkan perseroan. Untuk itu, 

setiap perseroan harus mampu melangkah dan memutuskan hal-hal yang 

baik bagi perseroan agar tidak sampai dimohonkan pailit. 

Merek sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki 

suatu perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai harta pailit karena 

memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perseroan terbatas. Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang 

tidak berwujud, namun keberadaannya sangat diperhitungkan sebagai harta 
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perseroan. Kepailitan yang dialami suatu perseroan terbatas tentunya 

berdampak terhadap merek dagang dari perseroan terbatas tersebut. Hal 

tersebut semakin terlihat ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven. 

Dalam situasi ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven maka akan 

dilakukan pemberesan terhadap harta pailit perseroan terbatas, dalam hal ini 

perlu diteliti mengenai dampaknya terhadap merek dagang dari perseroan 

terbatas tersebut karena ketika harta pailit perseroan berada dalam keadaan 

insolven maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga berdampak 

terhadap merek dagang sebagai bagian dari boedel pailit.  

Permasalahan yang timbul adalah ketika merek dagang telah 

menjadi bagian dari boedel pailit, maka kemungkinan merek dagang 

tersebut dijual oleh kurator untuk melunaskan seluruh hutang yang dimiliki 

oleh perseroan terbatas. Namun, penjualan merek dagang tersebut juga perlu 

diteliti apakah hal tersebut diperbolehkan dalam undang-undang ketika harta 

pailit debitur yang lain tidak mampu melunaskan hutang debitur kepada 

kreditur. Permasalahan lain yang juga timbul adalah apakah ada ketentuan 

khusus suatu merek dagang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit dan 

bagaimana dengan merek dagang yang telah kadaluarsa pada saat perseroan 

pailit, hal ini tentu saja perlu diteliti karena berpengaruh terhadap boedel 

pailit, yang mana akan mengurangi nilai dari boedel pailit jika tidak 

dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai nasib merek dagang dari perseroan terbatas 

yang pailit, jika merek dagang telah menjadi bagian dari boedel pailit, maka 
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hal tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan dikarenakan adanya 

berbagai kemungkinan yang dapat terjadi terhadap merek dagang ini 

kedepannya.  

Merek sebagaimana yang diketahui merupakan aset yang bernilai 

ekonomi tinggi apalagi jika merek tersebut adalah merek yang terkenal di 

kalangan masyarakat. Tentu saja jika pengalihan merek diizinkan hal 

tersebut masih harus diperhatikan mengenai cara pengalihan merek dagang 

yang disertai dengan prosedur pengalihan merek dagang yang tepat. Hal lain 

yang juga perlu diperhatikan ketika pihak yang membeli merek dagang ini 

apakah mampu mempertahankan kualitas dari merek dagang tersebut seperti 

yang dilakukan oleh pemilik merek dagang sebelumnya, karena pemilik 

yang baru belum tentu bisa mengolah, menjual atau memasarkan produk 

dari merek dagang tersebut seperti pemilik aslinya, hal ini tentu saja 

berpengaruh terhadap kualitas dari merek dagang tersebut yang telah 

dipercaya oleh masyarakat. Jika merek dagang tersebut merupakan merek 

yang terkenal, ketidaksesuaian kualitas dari merek dagang tersebut tentu 

dapat membuat masyarakat menjadi kecewa dan tidak mempercayai produk 

dari merek dagang tersebut. Akhirnya, produk dari merek dagang ini 

menjadi tidak laku di masyarakat dan pemilik baru dari merek dagang 

tersebut tentu akan mengalami kerugian.  

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah adanya itikad tidak 

baik dari debitur pailit dalam hal ini perseroan yang memindahkan merek 

dagangnya kepada pihak lain dikarenakan ia mengetahui bahwa ia akan 
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dipailitkan. Ketika merek dagang tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka 

setelah adanya adanya putusan pernyataan pailit, merek dagang tersebut 

tidak dapat dilakukan sita umum dikarenakan telah berpindah ke pihak lain. 

Adanya berbagai siasat dari debitur pailit yang menyebabkan kerugian 

terhadap kreditur, tentu saja harus diperhatikan. Dalam hal ini, perlu 

dilakukan penelitian terhadap langkah yang akan diambil kurator dalam 

menyelamatkan harta pailit yang dialihkan dengan cara melawan hukum 

oleh debitur sebelum adanya putusan pailit, dikarenakan sita umum baru 

dilakukan setelah adanya putusan pernyataan pailit maka debitur dapat 

memikirkan berbagai cara dan strategi yang menguntungkan perseroan. 

Tindakan debitur yang merugikan kreditur tentu saja harus ditangani karena 

kepailitan pada dasarnya adalah memberikan hak kreditur yaitu melalui 

pembayaran utang oleh debitur. Kurator sebagai pihak yang berwenang 

dalam mengurus harta pailit juga harus mampu mendeteksi keberadaan harta 

debitur setelah adanya putusan pailit, pengalihan harta pailit yang dilakukan 

dengan cara melawan hukum oleh debitur harus mampu dibuktikan oleh 

kurator sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan harta pailit. Namun, 

setelah adanya bukti debitur mengalihkan merek dagang tersebut dengan 

cara melawan hukum, maka perlu diteliti mengenai langkah apa yang harus 

diambil kurator untuk mengambil kembali merek dagang tersebut. Untuk 

itu, sangat dibutuhkan ketelitian kurator dalam menemukan aset perseroan 

yang kemungkinan telah dialihkan ataupun disembunyikan oleh perseroan. 



 
 
 

11 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan adalah 

1. Apa akibat hukum terhadap merek dagang sebagai intangible asset dari 

perseroan terbatas yang dinyatakan pailit?   

2.   Bagaimana kepemilikan atas merek dagang yang dialihkan dengan cara 

melawan hukum oleh perseroan sebelum perseroan terbatas dinyatakan 

pailit? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap merek dagang sebagai 

intangible asset dari perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. 

2. Untuk mengetahui kepemilikan atas merek dagang yang dialihkan 

dengan cara melawan hukum oleh perseroan sebelum perseroan terbatas 

dinyatakan pailit. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum kepailitan 

yang berkaitan dengan merek dagang serta menjadi referensi bagi 

pihak lain yang mengangkat judul yang sama; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

masukan dalam dunia pendidikan sekaligus menambah ilmu 
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pengetahuan, khususnya mengenai kepailitan perseroan terbatas 

yang berdampak terhadap merek dagang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; 

b. Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat bagi banyak pihak khususnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam bidang kepailitan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini. Pembahasan dilakukan berkaitan 

dengan definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian serta waktu dan lokasi penelitian. Metode 

penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengolah data 
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yang didapat yang kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN 

  Bab ini mengurai mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan 

serta  memberikan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran yang didapatkan oleh penulis selama penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


