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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

 

 Indonesia adalah negara hukum yang telah di atur dalam pasal 1 ayat (3) jo 

pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu 

segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum. Pembangunan 

ekonomi merupakan bagian dalam pembangunan nasional demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari krisis moneter 

yang panjang pada Tahun 1998, sampai pada saat ini masih banyak perusahaan 

yang tidak dapat membayar utang-utanngnya kepada krediturnya, dalam hal ini 

banyak perusahaan atau kreditornya yang mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga setempat.  

 Diberikannya kesempatan bagi Debitur untuk menunda kewajiban 

pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi Debitur untuk 

melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan 

Debitur sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang 

kepada seluruh kreditur, dan juga memberi kesempatan kepada Debitur untuk 

merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditur, PKPU yang telah 

diberikan kepada Debitur juga dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian 

mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh Debitur.
1
  

 Kegiatan peminjaman modal adalah salah satu bentuk dari perjanjian utang 

piutang maupun perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam 

(debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). “Perjanjian tersebut menjelaskan 
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peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut 

saling berjanji untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal”
2
. Adanya 

peminjaman  modal yang tidak tepat dengan yang sudah dijanjikan adalah bentuk 

dari  wanprestasi. “Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika salah satu dari para 

pihak tidak memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.”
3
 Ketidakmampuan 

debitor untuk membayar utang-utangnya yang dapat mengakibatkan debitor 

terancam pailit dan berdampak pada di likuidasinya harta kekayaan debitor. 

Dalam Undang-undang memberikan pilihan seperti upaya mengajukan 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana upaya 

mencegah terjadinya suatu kepailitan. 

 Pengaturan dalam PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu 

kesatuan dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa Faillissement 

Verordening Staatsblad (Stb). 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348, 

sesudah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka telah dirubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 dan yang terakhir 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa pada instrumen hukum tersebut 

sangat diperlukan untuk menyediakan suatu permasalahan hukum pembayaran 

utang dan pernyataan pailit. Sebuah penyelesaian dengan mengajukan 

permohonan pailit, masalah utang piutang dapat juga diselesaikan dengan 
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mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam pengajuan 

PKPU ini untuk mengajukan suatu proposal perdamaian yang meliputi seluruh 

tawaran pembayaran dari semua atau sebagian utang kepada kreditur. 

 Cara seperti ini dapat dilakukan oleh seorang Debitur yang tidak dapat 

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, bisa juga 

memohon melakukan penundaan suatu kewajiban pembayaran utang, dengan 

tujuan  untuk mengajukan proposal perdamaian yang terdapat tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur. 

 Aset debitor dapat dibagikan kepada para kreditor untuk membayar utang-

utangnya kepada kreditor, pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi sebagai berikut : ”barang-barang itu menjadi jaminan 

bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu 

dibagi menurut hukum perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara 

para kreditur itu ada alas an-alasan sah untuk didahulukan.”  

 Langkah untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dengan adanya 

jaminan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan 

kepada para investor, baik investor dalam skala nasional maupun internasional 

yang menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Pada waktu 

itu Menteri Kehakiman menginginkan penyelesaian masalah utang piutang dapat 

terselesaikan secara cepat, efisien, dan efektif serta profesional, dan memberikan 

dampak dunia usaha nasional segera beroperasi normal, juga kegiatan ekonomi 
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akan berjalan kembali. “Untuk tekanan sosial pun yang disebabkan oleh 

hilangnya banyak lapangan kerja akan segera berkurang.”
4
  

 Dalam permasalahan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban 

membayar utang, mengambil berbagai cara sebagai alternatif penyelesaian. 

Mereka dapat mendiskusikan suatu permintaan penghapusan utang, untuk 

sebagian atau juga keseluruhannya. Mereka juga dapat menjual dari sebagian aset 

atau bahkan usahanya, mereka juga dapat merubah pinjaman tersebut menjadi 

sebuah penyertaan saham, dari kemungkinan diatas perseroan tersebut dapat juga 

mendiskusikan suatu permintaan penundaan kewajiban untuk pembayaran utang 

sebagai pilihan terakhir yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dengan 

proses kepailitan apabila pada saat proses PKPU tidak berhasil.
5
 

 Dalam Pengaturan perihal PKPU sudah diatur dengan jelas dan sangat 

rinci di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu masa yang yang 

diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa 

tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana 

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk 

merestrukturisasi utangnya tersebut. Seorang debitor/kreditor dapat juga 

mengajukan PKPU yang sedang mengalami permasalahan dalam hal utang-

piutang.
6
 

 

 Permohonan PKPU selain bisa dilakukan oleh Debitur, juga dapat 

dilakukan oleh kreditur yang dapat mengetahui bahwa seorang Debitur tidak 

dapat melanjutkan untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo serta dapat 

ditagih, dapat mengajukan permohonan kepada Debitur diberikan penundaan 

kewajiban membayar utang, dan juga memungkinkan Debitur meminta rencana 

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang 

kepada Krediturnya dan Debitur juga mempunyai kesempatan untuk 

                                                           
4
 Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang dan Benny Ponto, Penyelesaian Utang Piutang Melalui 

Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm.101. 

5
  Edward Manis, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan), Mandar Maju, Bandung, 2012, 

hlm.129. 

6
 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 

hlm.175. 



 

5 

 

merundingkan bagaimana cara untuk melakukan pembayaran hutangnya dengan 

menyerahkan pilihan rencana untuk dilakukan pembayaran seluruh atau sebagian 

hutangnya, dan termasuk pada kondisi tertentu  perlu untuk merestrukturisasi 

hutangnya tersebut.  

 Permintaan PKPU juga dalam rangka untuk terhindarnya kepailitan yang 

biasanya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan Debitur. Khususnya di 

perusahaan, proses penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai tujuan 

untuk memperbaiki suatu situasi ekonomi dan kapasitas Debitur dalam membuat 

laba, jadi dengan cara tersebut kemungkinan besar Debitur dapat melunasi 

utangnya. 

 Mengacu pada sifat kepailitan yang merupakan sita umum kepada harta 

kekayaaan Debitur yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH 

Perdata, sehingga sifat tersebut meminta adanya kepemilikan mutlak terhadap 

harta yang awalnya akan dijadikan budel pailit. Sangatlah tidak berarti saat 

memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kemampuan 

dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada yang dapat disita untuk dijadikan 

sita umum. Tidak mungkin juga dilakukan sita umum kepada suatu badan hukum 

yang tidak mempunyai kemampuan atas harta bendanya. Oleh sebab itu, khusus 

untuk subyek badan hukum dapat kapanpun hilang atau terhapus apabila 

bubarnya status badan hukum. Suatu contoh Perseroan Terbatas ABC telah 

dibubarkan sesuai Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 

Tahun 2007. Sehingga dapat dipastikan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat 

diberikan pernyataan telah pailit adalah kemampuan suatu subyek hukum untuk 

dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lain. 
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 PKPU memiliki dasar suatu penawaran proposal perdamaian oleh seorang 

Debitur, jadi sebenarnya PKPU tersebut memberi kesempatan kepada Debitur 

untuk merestrukturisasi utang-utangnya yang meliputi pembayaran menyeluruh 

atau hanya sebagian utangnya kepada seorang kreditur konkuren. Oleh sebab itu 

tujuan PKPU tidak hanya memberikan proses penundaan pembayarab utang 

kepada seorang Debitur namun yang terpenting adalah memastikan pembayaran 

utang kepada kreditor melalui perjanjian perdamaian.  

 Suatu perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan Debitur pada saat 

perdamaian itu diperbincangkan dan melibatkan semua Kreditur baik Separatis 

dan Konkuren. Apabila perdamaian hanya diajukan dengan satu atau sebagian 

Kreditur saja, maka proposal perdamaian yang sudah disetujui oleh Para Kreditur 

Separatis dan Para Kreditur Konkuren, dalam kondisi tersebut dapat mengakhiri 

kepailitan seorang Debitur, akan tetapi apabila saat Perjanjian Perdamaian sudah 

dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

itu artinya suatu upaya hukumnya hanya pembatalan.  

 Sedikitnya perkara perdamaian yang diajukan ke pengadilan niaga 

dipengaruhi oleh adanya Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan 

bahwa kreditor yang didahulukan (kreditor separatis) sebagai pemegang hak 

jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya dan kreditor yang diistimewakan (kreditor preferen) tidak boleh 

mengeluarkan suara dalam rencana perdamaian, artinya kalau kreditor separatis 

atau kreditor preferen mau ikut dalam perdamaian harus melepaskan hak 

didahulukannya atau hak istimewa sebagai pemegang hukum jaminan. Ketentuan 
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ini sangat merugikan kreditor, akibatnya para kreditor separatis terutama kreditor 

bank jarang atau tidak ikut dalam rencana perdamaian yang ditawarkan debitor.  

 Kreditor bank merasa lebih aman dengan tetap memegang hak jaminan 

yang sewaktu-waktu dapat langsung dieksekusi atau dijual apabila debitor tidak 

dapat  membayar utang-utangnya atau sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

Pada satu sisi ketentuan Pasal 149 ayat (2) ini memberikan perlindungan kepada 

kreditor karena sebagai pemegang hak jaminan tidak terlibat dalam urusan 

kepailitan di pengadilan tetapi di sisi yang lain berakibat lembaga perdamaian 

dalam UU Kepailitan menjadi kurang efektif dilakukan. 

 Lembaga perdamaian dalam Undang-Undang Kepailitan berupaya untuk 

melindungi kreditor. Max Radin dan Louis. E Levintal menyatakan bahwa seluruh 

harta kekayaan debitor yang  ada merupakan jaminan untuk pembayaran 

utangnya, sehingga mencegah debitor melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan para kreditor Max Radin. The Nature of Bankrupcty. Ada 

beberapa kecurangan yang biasa dilakukan oleh debitor. Pertama, debitor yang 

beritikad tidak baik membuat beberapa utang dan selanjutnya mengalihkan harta 

kekayaannya atau bahkan menyembunyikan kekayaannya, debitor berharap dapat 

terhindar dari pembayaran utangnya. Kedua, debitor bersekongkol dengan pihak 

lain untuk membuat utang utang fiktif. Ketiga, menyalahgunakan pernyataan pailit 

sebagai kamuflase demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara 

mengalihkan modal dan kekayaannya kepada perusahaan yang baru dibentuknya.
7
 

 

 Seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan terhadap dilakukan 

eksekusi kolektif (collective execution) untuk manfaat bersama semua kreditor. 

Permohonan perdamaian dapat diajukan debitor setelah putusan pailit. Suatu 

perdamaian akan diterima oleh kreditor apabila syarat-syarat perdamaian tersebut 

sesuai dengan kepentingan para kreditor, sebaliknya apabila rencana perdamaian 

tidak sesuai dengan kepentingan kreditor maka perdamaian tersebut akan 

mengalami kegagalan. Perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh kreditor 
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dengan alasan; Pertama, terlalu lamanya tenggang waktu untuk pembayaran 

utang. Kedua, tidak adanya investor baru atau penanam modal baru yang dapat 

memberi jaminan kepada kreditor. Ketiga, persekongkolan debitor dengan 

kreditor preferen seperti pelepasan hak kreditor preferen (Serikat Pekerja) menjadi 

kreditor konkuren. Keempat, terdapatnya masalah seperti yang diatur dalam Pasal 

159 ayat (2) yaitu adanya upaya tidak jujur dari si debitor. Kelima, kreditor 

separatis harus memberikan pendapat atau suara sehingga perdamaian tidak 

terganggu apabila nanti kreditor separatis mengeksekusi jaminan yang 

dikuasainya. Keenam, laporan keuangan debitor tidak dibuat oleh auditor 

independen tetapi dibuat oleh debitor atau perusahaan debitor sendiri. 

 Perdamaian dalam PKPU merupakan proses terakhir setelah 

diputuskannya Homologasi rencana perdamaian debitor. Awal mula dari 

Kepailitan adalah adanya utang dari debitor kepada kreditor. Utang merupakan 

suatu kewajiban untuk memenuhi perestasi dalam suatu perikatan. “Jerry Hoff 

mengatakan jika utang menunjuk pada kewajiban di hukum perdata, dan setiap 

suatu kewajiban dapat menimbulkan hak untuk pihak lain. Kewajiban atau utang 

dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang”.
8
 Tanpa utang, perkara 

PKPU tidak ada, karena PKPU adalah salah satu cara hukum untuk melakukan 

penundaan pembayaran utang-utangnya debitur kepada kreditor. Dalam hukum 

perdata semua harta debitor merupakan jaminan untuk membayar utang-utangnya 

kepada semua kreditor. Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 

1132 KUH Perdata. Dalam proses ini kesepakatan antara Debitor dan para 

Kreditor merupakan bagian penting dalam tercapainnya Homologasi atau 
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perdamaian dalama proses PKPU, akan tetapi imbalan jasa dan biaya pengurus 

juga berperan dalam tercapainya perdamaian dalam PKPU. 

 Salah satu contoh kasus yang dialami oleh PT. Danau Winata Indah dalam 

perkara Nomor : 092/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst kreditur konkuren 

yang memiliki 2/3 tagihan  telah menyetujui rencana perdamaian dari debitor 

dalam rapat kreditor agenda voting perdamaian namun Hakim Pemutus menolak 

proses Homologasi tersebut dikarenakan atas rekomendasi dari hakim pengawas 

bahwa  imbalan jasa/fee pengurus tidak dapat dijamin pembayarannya oleh 

debitor yang menyebabkan homologasi ditolak dan menetapkan PT. Danau 

Winata Indah dari dalam PKPU menjadi dalam PAILIT. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan 

kajian dan penelitian yang berjudul : ”Tinjauan Yuridis atas Imbalan Jasa 

Pengurus sebagai bagian Proses Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 092/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)”. 

 

Berikut beberapa contoh Penelitian/artikel karya milik orang lain yang akan 

Penulis uraikan  dibawah dan akan menjadi perbandingan dalam fokus penelitian 

Tesis ini : 

1.  Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (studi kasus pada PT. 

Mandala Airlines, Penulis : Jamaslin James Purba dan Dr. Tata Wijayanta, 
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Universitas Gadjah Mada, Tahun Pembuatan : 2013, yang berisi sebagai 

berikut : 

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditor kecil 

melalui PKPU, dalam Rumusan Masalah penelitian ini yaitu (1) untuk 

menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga PKPU 

sebagaimana diatur dalam UUKPKPU, terhadap kreditor dengan jumlah 

tagihan kecil, dan (2) untuk menganalisis perlindungan hukum yang yang 

diterima oleh para pihak dengan dikabulkannya permohonan PKPU yang 

diajukan oleh pihak PT. Mandala Airlines melalui Putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

01/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst; Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) 

UUKPKPU belum memberikan perlindungan yang optimal kepada para 

kreditor, khususnya kreditor konkuren yang memiliki jumlah tagihan yang 

kecil. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara 

rinci mengenai perlindungan hukum kepada para kreditor konkuren yang 

memiliki jumlah tagihan yang kecil tersebut. (2) terkait dengan dikabulkannya 

permohonan PKPU dan disahkannya rencana perdamaian dari PT Mandala 

Airlines oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang 

secara yuridis formal permohonan PKPU tersebut telah memenuhi syarat yang 

terdapat dalam UUKPKPU yaitu terdapatnya lebih dari satu kreditor, dan juga 

terdapat utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan adanya keinginan 

debitor untuk menawarkan perdamaian kepada para kreditornya. Hasil 

penelitian menunjukkan para kreditor kecil tidak cukup mendapat perlindungan 

dimana kreditor dengan jumlah tagihan yang kecil tidak memiliki posisi yang 
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kuat dalam melalukan negosiasi apabila para kreditor besar sudah menyetujui 

rencana perdamaian dari debitur
9
. 

2. Judul : Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 

59/Pdt.sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.), Penulis : Febri yanti Casanova Siagian, 

Universitas Lampung, Tahun Pembuatan : 2017, yang berisi sebagai berikut : 

Skripsi ini membahas tentang Homologasi dalam PKPU dalam upaya 

pencegahan terjadinya suatu Kepailitan, di dalam Rumusan Masalah penelitian 

ini yaitu : (1) Bagaimana Proses Permohonan PKPU dalam Putusan No. 

59/Pdt.sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, (2) Bagaimana proses penyelesaian utang 

dalam PKPU berdasarkan pengesahan perdamaian (homologasi) No. 

59/Pdt.sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Apa akibat hokum dari putusan 

pengesahan perdamaian (homologasi) No. 59/Pdt.sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst; 

hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Berdasarkan Putusan No.59/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst melibatkan PT.Netwave Multi Media 

(pemohon) dengan PT. Bakrie Telecom.Tbk. Pengajuan ini karena adanya 

suatu perisriwa gagal bayar atau cidera janji terhadap suatu perjanjian sewa 

infrastruktur telekomunikasi yang sudah dilakukan termohon atas utang yang 

jatuh tempo serta dapat ditagih. Kondisi ini bisa dibuktikan secara sederhana 

bahwa pada saat seorang pemohon sudah meminta atau sudah menagih 

termohon dengan patut untuk membayar kewajiban utang-utangnya melalui 

surat Nomor : 004/Dir/NMM/04/2014 pada tanggal 15 April 2014, surat 

Nomor 004/Dir/NMM/IX/2014 pada tanggal 13 September 2014 dan surat 
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tegoran pemohon melalui kuasa hukumnya Nomor : 250/BNJ/X/2014 pada 

tanggal 1 Oktober 2014, sehingga Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU 

sementara selama seorang debitur sudah melengkapi syarat yang ditetapkan 

dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU, (2) Berdasarkan putusan 

pengesahan (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst 

diawali sejak PT. Bakrie Telecom Tbk meminta rencana perdamaian yang 

terdapat tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada para kreditor. 

Proposal perdamaian yang diminta oleh termohon ini menerangkan suatu cara 

pembayaran utang dengan mengklasifikasikan utang ke dalam beberapa 

kategori yaitu, Tanche A, Tranche B, Tranche C, dan Tranche D serta 

pemotongan pokok pinjaman dan mengurangi tingkat suku bunga, memberikan 

perpanjangan jangka waktu pelunasan, memberikan konversi utang kepada 

saham dan membebaskan utang dalam bentuk restrukturisasi utang., Pada 

tanggal 5 Desember diadakan rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak 

yang diminta oleh 414 kreditor akan tetapi yang diakui oleh pengurus PKPU 

389 kreditor. Pada tanggal 8 Desember 2014 juga diadakan suatu rapat yang 

membahas dan memilih rencana perdamaian yang dihadiri oleh 345 kreditor. 

Menurut hasil dari pemilihan tersebut diperolehlah 325 dari jumlah suara 

kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang telah hadir 

dalam pemilihan suara dengan tagihan sebesar Rp 9.680.786.097.529,18 dan 

(3) disahkannya suatu perjanjian perdamaian antara debitor dan para 

kreditornya karena dianggap sudah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 281 

Ayat (1) dan Pasal 285 Ayat (2) UUK PKPU. Sesudahnya, dinyatakan Putusan 

Homologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir 
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(berakhir dengan disahkan) yang memberikan akibat relasi termohon dengan 

para kreditornya tidak ditentukan lagi dengan syarat-syarat di dalam perjanjian 

sebelum termohon mengajukan PKPU melainkan putusan homologasi tersebut 

akan menyebabkan relasi hukum baru antara debitor dan para kreditornya yang 

diperjanjiakan dalam suatu proposal perdamaian. Dampak hukum yang 

diperoleh yaitu memberikan hukuman  termohon dengan membebankan suatu 

biaya perkara sebanyak Rp. 1.327.000,00,-
10

. 

3. Judul : Perlindungan Terhadap Pengurus dalam Pelaksanaan PKPU yang 

berakhir Kepailitan, Penulis : Wirawan, Mohammad Bagus, Budiharto dan 

Lestari, Universitas Diponegoro, Tahun Pembuatan : 2019, yang berisi sebagai 

berikut :  

Tesis ini membahas tentang Perlindungan terhadap Pengurus dalam 

pelaksanaan PKPU yang berakhir Kepailitan, PT Tirtha Ria memiliki utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Bank Mandiri selaku Kreditor 

separatisnya, namun PT Tirtha Ria tidak mampu untuk membayar utang 

tersebut sehingga Bank Mandiri mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Tirtha Ria ke Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaannya, PKPU PT Tirtha Ria tidak dapat 

berakhir dengan perdamaian karena Rencana Perdamaian yang ditawarkan 

tidak mendapat persetujuan dari para Kreditornya, sehingga PT Tirtha Ria 

harus dinyatakan pailit. Di dalam PKPU harus diangkat Pengurus untuk 

melakukan pengurusan terhadap harta Debitor bersama-sama dengan Debitor. 

Dan dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator untuk melakukan 

                                                           
10

 https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1153, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, 

Pukul 13:29 WIB. 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1153
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pemberesan harta pailit. Pada PKPU yang berakhir kepailitan, terjadi peralihan 

kekuasaan atas harta Debitor dari Pengurus ke Kurator. Pengurus pada PKPU 

yang berakhir dengan kepailitan perlu mendapatkan sebuah perlindungan 

terhadap peralihan kekuasaan atas kepengurusan harta Debitor. Metode 

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari studi 

kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode yang 

digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah 

analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 

berakhir dengan kepailitan, serta perlindungan terhadap Pengurus dalam 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir dengan kepailitan. 

Mekanisme PKPU yang berakhir dengan kepailitan terjadi ketika syarat-syarat 

untuk disahkannya perdamaian tidak terpenuhi, dan apabila syarat untuk 

disahkannya perdamaian tidak terpenuhi maka PKPU berakhir tanpa 

perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit. Perlindungan terhadap Pengurus 

dalam pelaksanaan PKPU yang berakhir kepailitan yaitu Pengurus pada PKPU 

diangkat menjadi Kurator dalam putusan pernyataan pailit, serta Pengurus 

dapat memasukkan tagihan imbalan jasanya dari harta Debitor pailit
11

. 

4. Judul : Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

untuk menghindarkan Debitur dari Pailit, Penulis : Elviana Sagala, S.H.,M.Kn, 

Universitas Labuhanbatu, Tahun Pembuatan : 2015, yang berisi sebagai berikut 

: 
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 http://eprints.undip.ac.id/76259/, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, Pukul 13:39 WIB. 

http://eprints.undip.ac.id/76259/
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Jurnal ilmiah ini membahas tentang Efektivitas Lembaga PKPU demi Debitur 

terhindar dari sebuah kepailitan, Akibat putusan pailit memberikan dampak 

hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 memberikan penentu 

bahwa suatu kepailitan diliputi oleh seluruh kekayaan seorang Debitor pada 

saat adanya putusan pernyataan pailit telah diucapkan dan juga segala sesuatu 

yang diperoleh selama kepailitan. Dampaknya adalah seorang Debitor tidak 

bisa berupaya untuk mempertahankan aset yang menjadi agunan dan aset 

lainnya karena pernyataan suatu pailit menyebabkan seorang debitur menjadi 

tidak cakap hukum. Hukum diminta untuk adil, seimbang sesuai dengan asas 

dasar pada undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan suatu usaha, asas keadilan, 

asas integrasi oleh sebab itu dengan PKPU berharap dapat ditemukan suatu 

penyelesaian terhadap konflik/masalah yang ada dan bisa menghndari debitur 

yang nakal dan kreditur yang tidak adil. Suatu lembaga PKPU adalah salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang debitor atau seorang kreditor 

dalam hal memberikan penilaian yang diperkirakan tidak dapat lagi 

melanjutkan suatu pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo serta 

dapat ditagih, dimaksudkan agar terpenuhi suatu proposal perdamaian yang 

terdiri dari pembayaran sebahagian atau semua utang kepada seorang kreditor 

antara debitor dan kreditor agar debitor tidak harus dipailitkan.
12

 

5. Judul : Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU (Studi Kasus Kepailitan PT. 

Niki Puri Property dan PT. Puri Niki, Penulis : Amos Henry Zainaldy Taka, 

Universitas Airlangga, Tahun Pembuatan : 2019, yang berisi sebagai berikut : 
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 http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/389, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 

pukul 13:45 WIB. 

http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/389
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Tesis ini membahas tentang Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU, 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu pilihan untuk sebuah 

perusahaan terhindar dari proses kepailitan. Suatu penentuan Pengurus PKPU 

yang independen dan mempunyai benturan kepentingan oleh seorang debitor 

dan dengan PKPU ini akan dibicarakan adanya suatu putusan yang 

kontraversial yang dialami oleh PT.PURI NIKKI dan PT. NIKKI PURI 

PROPERTI (selaku anak perusahan dari PT. PURI NIKKI ) selaku Termohon 

PKPU, dimana permohonan PKPU ini diajukan oleh para Kreditor dari PT. 

PURI NIKKI dan PT. NIKKI PURI PROPERTI dan telah terjadi putusan 

dengan diterima proposal Homologasi oleh pihak kreditor dengan putusan no. 

03/PKPU/2010/PN. Sby untuk putusan PT. PURI NIKKI dan untuk PT. NIKKI 

PURI PROPERTI dengan Putusan . 04/PKPU/2010/PN. Sby.
13

 

 Pada contoh kasus diatas pada poin pertama pembahasannya tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Sarana 

Restrukturisasi Utang Debitor, pada Poin kedua fokus pembahasannya adalah 

tentang Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 

Upaya Pencegahan Terjadinya suatu Kepailitan, dan pada poin ketiga lebih fokus 

pembahasannya yaitu tentang Perlindungan Terhadap Pengurus dalam 

Pelaksanaan PKPU yang telah berakhir Kepailitan, pada poin keempat lebih fokus 

membahasnya tentang Efektivitas suatu PKPU untuk bertujuan terhindarnya 

seorang Debitur dari sebuah kepailitan dan poin kelima lebih fokus pada 
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pembahasan tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU, namun dalam hal 

ini penulis fokus membahas tentang Tinjauan Yuridis atas Imbalan Jasa Pengurus 

sebagai bagian Proses Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 

092/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST), Unsur-unsur yang akan Penulis 

bahas lebih mendalam tentang Imbalan Jasa Pengurus merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam Proses Homologasi Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam 

Putusan Nomor : 092/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang 

mengakibatkan PT. Danau Winata Indah dari sebelumnya dalam PKPU ditetapkan 

menjadi dalam Pailit. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana Pengaturan atas Proses Tercapainya Homologasi dalam Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ? 

b. Bagaimana Penetapan Imbalan Jasa Pengurus sebagai bagian Proses 

Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi 

Kasus Putusan Nomor : 092/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST) ? 

1.3. Tujuan Penelitian   

 Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya : 
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1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pengaturan atas proses 

tercapainya Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU).  

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa penetapan Imbalan Jasa 

Pengurus sebagai bagian Proses Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 092/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST).  

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, 

yaitu : 

 a. Kegunaan secara Teoretis 

   1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum 

bisnis, khususnya Perkara PKPU dan Kepailitan tentang penetapan imbalan 

jasa Pengurus sebagai bagian proses Homologasi dalam penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU). 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum 

khususnya mengenai pengaturan atas proses tercapainya Homologasi dalam 

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

b. Kegunaan secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini khususnya : 
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1)  Memberikan masukan bagi Debitor dan Kreditor, yaitu dalam perkara PKPU 

dan Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

2) Memberikan gambaran kepada masyarakat agar mengerti akan hak-hak dan 

kewajibannya nya sebagai debitur maupun sebagai kreditur. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya 

terbagi dalam 6 (enam) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya 

dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka,  Bab ini berisi mengemukakan tentang kerangka 

teoritis dan kerangka konseptual mengenai Tinjauan Umum Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, tinjauan umum Kepailitan dan definisi-definisi 

operasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan PKPU. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi: Bab ini berisi tentang Metode Penelitian, 

Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Metode Pengumpulan 

Data, Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, Bab ini berisi tentang Pembahasan 

Rumusan Permasalahan tentang Bagaimana Pengaturan atas proses tercapainya 

Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 

Bagaimana Penetapan Imbalan Jasa Pengurus sebagai bagian Proses Homologasi 
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Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan 

Nomor : 092/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST). 

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

dari analisa data yang ditimbulkan dari perumusan masalah sebagai jawaban 

permasalahan dan saran-saran, guna perbaikan dimasa mendatang. 

 

 

 

 


