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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia terdiri dari berbagai perusahaan yang bergerak di 

berbagai jenis bidang sehingga dengan adanya berbagai bidang perusahaan 

di Indonesia menyebabkan perusahaan di Indonesia banyak yang 

melakukan penyelewengan demi mendapatkan keuntungan dan hal ini 

menyebabkan perusahaan di  Indonesia bersaing dengan hal yang tidak 

sehat demi mendapatkan keuntungan.  

Dalam hal  ini yang paling sering kita temukan adalah suatu 

perusahaan yang meminjam uang dengan perusahaan lain tetapi tidak 

bertanggung jawab atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga 

menyebabkan kerugian terhadap perusahaan lain dan menyebabkan 

perusahan yang memberikan pinjaman atau kita kenal dengan nama 

kreditur tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya karena perusahaan 

yang mendapatkan pinjaman atau yang dapat dikenal dengan debitur tidak 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga untuk 

menghindar agar tidak terjadi hal tersebut yang dapat merugikan 

perusahaan lain maka jalan keluar yang dilaksanakan adalah Kepailitan 

bagi suatu perusahaan yang tidak menjalankan apa yang menjadi 

kewajibannya dengan tujuan agar suatu perusahaan dapat melaksanakan 

kewajibannya. Karena saat ini banyak perusahaan yang melakukan 

pinjaman tetapi tidak melaksanakan kewajiban sehingga kepailitan berlaku 
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bagi suatu perusahaan dengan tujuan agar tidak merugikan perusahaan 

lain. 

 Perkara pailit perlu diperhatikan oleh karena hukum tentang 

kepailitan harus mengupayakan untuk mengatasi keengganan para debitur 

untuk memenuhi kewajibannya, dengan cara menentukan tingkat kreditur 

serta prioritas pembayaran terhadap piutang-piutangnya, dengan cara 

mengadakan tindakan-tindakan untuk mencegah para debitur 

menyingkirkan harta kekayaan serta dengan mengadakan pengaturan 

tentang pemberesan terhadap harta kekayaan serta dengan mengadakan 

pengaturan tentang pemberesan, terhadap harta kekayaan ataupun sampai 

rehabilitas debitur1. Kepailitan merupakan melakukan selesai dalam hal 

sengketa utang-pitang 2 . Penyelesaian sengketa utang piutang sehingga 

dalam persoalan  suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan 

utang piutang yang menghimpit debitur. Debitur tersebut sudah tidak 

memiliki mampu melakukan pembayaran utang-piutang  lagi kepada para 

krediturnya. Ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh 

tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dilakukan oleh seorang 

debitur ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit 

terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang 

dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut 

 
1 Sriti Hesti Astiti, Sita Jaminan Dalam Kepailitan, Vol. 29, No.1, 2014, hlm. 4. 

 2  Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 181. 
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memang telah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran utangnya 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih3. 

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan 

debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para 

kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan 

prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk 

mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang 

belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah 

habis diambil oleh kreditur yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak 

adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur itu sendiri4. 

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan 

debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator 

dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta Pailit akan dibagikan sesuai 

dengan porsi besarnya tuntutan kreditu5. Prinsip Kepailitan yang demikian 

ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Adapun  isi Pasal 1131 sebagai berikut6: 

Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. 

 

Debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya 

kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda 

 
3 Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang, Ilmu 

Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.4, 2016, hlm. 2. 

 4 Ibid. 

 5 Ibid. 

 6 Pasal 1131 Undang-Undang No. 23 tahun 1847 tentang KUHPerdata. 
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debitur. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan 

seimbang diantara para kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah 

piutang masing-masing. Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang 

debitur atau piutang kreditur. Seorang kreditur mungkin saja memiliki 

lebih dari satu piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula 

secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan7. 

 Utang yang merupakan hal tindakan bagi debitur wajib yang 

dipenuhi atau dilunas, sehingga  ada kalanya debitur tidak memenuhi 

kewajiban atau debitur berhenti membayar utang-utangnya, biasanya 

debitur tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar diakibatkan 

yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhinya 

kewajiban debitur kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka. 

Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan  menyelesaikan sengketa 

berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitur. Kepailitan 

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diantara pihak yang 

memberi utang dan yang berhutang8. 

 Kepastian Hukum yaitu adanya suatu  skenario perilaku yang 

bersifat umum dan mengikat semua warga termasuk konsekuensi-

konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang 

dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Asas hukum 

merupakan jembatan antara aturan-aturan hukum dengan cita-cita sosial 

dan pandangan etis masyarakat, kepastian hukum diwujudkan dalam 

 
 7 Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Op.Cit, hlm. 5. 

 8 Sularto, Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan, Vol. 24, No. 2, 

2012, hlm. 2. 
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sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan 

ini ditujukkan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga 

hukum yang di fungsikan untuk merealisasikan tanggung jawab debitur 

atas perikatan-perikatan yang dilakukannya9. 

 Kegiatan usaha era globalisasi ini  tidak dapat kita hindarkan dalam 

berbagai masalah yang ada saat ini terjadi, suatu perusahaan dapat 

dinyatakan pailit pada saat ini akan menpunyai suatu imbas dan pengaruh 

yang sangat buruk bukan hanya kepada suatu perusahaan melainkan 

berbagai global, sehingga dalam hal ini hukum kepailitan diterapkan 

dengan baik karena hal ini sangat berpengaruh bagi pengaruh global saat 

ini10. Krisis moneter yang melanda suatu negara memberi pengaruh yang 

tidak menguntungkan terhadap ekonomi suatu negara yang bersangkutan 

dan menimbulkan terhadap kehidupan perekenomian suatu negara yang 

bersangkutan dan menimbulkan kesulitan dikalangan berbagai usaha untuk 

meneruskan kegiatan usahanya. Kemampuan usaha dalam 

mengembangkan usahanya tidak mudah11.  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa penyebab PT CVN Jaya Abadi dinyatakan pailit oleh pengadilan? 

2. Bagaimana kewajiban debitur terhadap kreditur setelah putusan 

kepailitan oleh Pengadilan Niaga Medan terhadap PT CVN Jaya 

Abadi? 

 
 9 Syafrudin Makmur, Kepastian Hukum Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan 

Niaga Indonesia, Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 10. 

10 Victorianus Randa Paung, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan 

Putusan Pailit, (Jakarta: PT.Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), hlm. 3. 

11 Ibid 
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1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab utama kepailitan PT 

CVN Jaya Abadi yang diputuskan oleh Pengadilan. 

2. Untuk Mengetahui kewajiban Debitur terhadap Kreditur setelah 

Putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Medan terhadap PT CVN 

Jaya Abadi. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Tujuannya agar  menperdalam pengetahuan  dalam bidang 

Hukum khususnya mengenai kepailitan yang di atur dalam 

Undang-undang Kepailitan, diharapkan juga dapat memberikan 

masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan di masa yang 

akan datang khususnya mengenai masalah kepailitan dalam 

Undang-undang Kepailitan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

   Tujuan agar bagi kalangan masyarakat luas untuk 

menambah wawasan mengenai bagaimana hukum positif yang ada 

di Indonesia yang mengatur mengenai Undang-undang Hukum 

Kepailitan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini berjudul Pelaksanaan 

Kewajiban Debitur Terhadap Kepailitan (Studi kasus No.:10/SUS-



7 
 

PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN.)”,maka sistematika penulisan skripsi 

yang dimaksud terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini, ini berisi gambaran tentang hukum kepailitan, syarat kepailitan, 

akibat kepailitan, akibat kepailitan terhadap tuntutan gugatan, akibat 

kepailitan debitur terhadap kepailitan, sejarah kepailitan, asas-asas 

undang-undang kepailitan,  tujuan hukum kepailitan, faktor perlunya 

mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran utang, dasar hukum 

kepailtan, fungsi undang-undang kepailitan, pengertian kreditur, sifat 

piutang kreditur dalam kepailitan, perlindungan kreditur dalam hukum 

kepailitan, pengertian debitur dalam kepailitan, permohonan pernyataan 

pailit oleh debitur, harta debitur yang tidak termasuk harta pailit. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan 

data, yang dilakukan dengan pendekatan desktritif analisis kualitatif 

dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, jenis 

pendekatan dan analisis data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN 
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Dalam bab ini diuraikan penelitian dengan menganilisis kasus 

pelaksanaan kewajiban debitur terhadap kepailitan studi kasus putusan 

No:10/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA MDN. 

BABV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan 

dan saran dari penulis pembahasan yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


