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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Manusia menjalankan hidupnya ditentukan dari cara mereka dalam 

mempersepsi (memandang, menghayati, dan memahami) dirinya sendiri serta nilai-

nilai yang didukungnya. Dalam pengamatan empiris tampak bahwa manusia adalah 

realitas berupa mahluk hidup, yang memperlihatkan dua aspek yang tidak dapat 

dipisahkan satu dari yang lainnya. Aspek yang satu sebagai manusia individual 

sedangkan aspek lainnya sebagai anggota masyarakat atau kebersamaan dengan 

manusia-manusia individual lainnya.1 Menurut Aristoteles, manusia itu adalah 

Zoon Politikon, artinya manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup 

dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang 

terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial yang selalu berorganisasi.  

Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia 

yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan antar manusia disebut 

hubungan sosial atau relasi sosial. Dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut 

cara berperilaku antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu 

ketertiban.2 Agar mencapai sebuah ketertiban itu maka timbulah norma hukum 

sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat yang dilakukan. Tindakan inilah 

yang menjadikan manusia dikategorikan sebagai subjek hukum karena memiliki 

hak dan kewajiban menurut hukum yang mengaturnya. 

                                                           
1 Johanes Ibrahim, Hukum Bisnis (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal. 1. 
2 Ibid. Hal. 3. 
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 Pada ruang lingkup Perdata, ada dua macam kategori subjek hukum yaitu 

orang dan badan hukum. Orang merupakan pembawa hak atau subyek di dalam 

hukum, begitu juga dengan badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang 

memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-

badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta 

dalam lalu lintas hukum dengan pertantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat 

juga menggugat dihadapan hakim.3 Dalam hukum perdata diakui badan hukum 

(sebagai suatu subyek hukum mandiri) mempunyai kewenangan melakukan 

perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu terbatas 

pada bidang hukum harta kekayaan.  

 Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (selanjutnya disebut dengan UUPT) 

dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang membawa akibat 

hukum hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, 

kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.4 Dengan 

syarat bahwa status badan hukum perseroan terbatas baru diperoleh setelah Akta 

Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.  

 Dalam menjalankan sistem perusahaan, Direksi, satu-satunya organ dalam 

perseroan yang diberikan hak dan kekuasaan penuh untuk melaksanakan fungsi 

pengurusan perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi 

                                                           
3 Sofie Widyana P, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan 

Perjanjian, diakses dari http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-

hukum, pada tanggal 6 November 2018, pukul 13.00. 
4 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2004), hal. 1-2. 
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kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan.5 Kewajiban tersebut dibebankan kepada direksi dengan itikad 

baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan 

dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan Direksi akan diangggap 

dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan. 6 Sedangkan apabila 

tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan atau menyebabkan pailitnya 

perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar, 

maka tindakan-tindakan tersebut menjadi tanggung jawab direksi yang diatur dalam 

Pasal 97 ayat (3), (4), dan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.  

Untuk mengembangkan usahanya dimungkinkan perusahaan yang diwakili 

oleh Direktur dapat mempunyai suatu utang. Perusahaan yang mempunyai utang 

bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan masih dapat mampu 

membayarnya kembali.7 Namun, apabila Perusahaan mengalami kesulitan untuk  

mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain, debitur berhenti membayar 

utangnya, maka keadaan berhenti membayar utang atau tidak mampu membayar 

utang jika terdapatnya minimal dua orang kreditur dan sedikitnya satu utang serta 

utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka suatu perusahaan atau 

debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 8 

                                                           
5Widjaja, Op.Cit., hal. 3. 
6 Kurniawan, Tanggung Jawab Direksi Didalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas ( Jakarta: 2008), hal.15. 
7 Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Bandung: 

2010), hal.1. 
8 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
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Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas. 9 Didasari karena adanya perjanjian utang-piutang antara 

seseorang yang disebut debitur kepada peminjam atau pemilik uang yang disebut 

kreditur. Menurut pasal tersebut, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar 

hutang-hutangnya, yang harus dinyatakan dengan putusan Hakim Pengadilan 

Negeri. Apabila harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit cukup, maka dari 

harta kekayaan yang ada, akan dibayarkan kepada si berpiutang (kreditur).10 

 Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitur pailit tidak berhak 

dan berwenang lagi untuk melakukan suatu perjanjian mengenai pengikatan 

terhadap segala aset dan harta kekayaannya (perjanjian jual-beli).  Dalam Pasal 21 

UU Kepailitan dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur 

pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh 

selama kepailitan (harta pailit adalah juga meliputi segala sesuatu harta yang 

diperoleh selama kepailitan berlangsung).  

Kepailitan membawa akibat bahwa direksi perseroan tidak berhak dan 

berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan sesuai dengan sifat badan 

hukumnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut, debitur pailit 

kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik debitur yang 

termasuk dalam boedel kepailitan. Karena urusan ini harus diserahkan pada kurator, 

                                                           
9 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
10 Chalik, Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan (Jakarta: Yayasan Pembinaan, 1983), 

hal.118. 
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kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.11 

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan 

harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sehingga 

setiap perjanjian pengikatan  pengalihan kewajiban aset yang dibuat oleh debitur 

pailit selama masa kepailitan berlangsung sama sekali tidak mengikat terhadap 

harta pailit. Karena obyek pailit adalah harta yang ada setelah adanya putusan pailit 

dan selama kepailitan itu berlangsung. 12   

Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para 

kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. 

Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi 

kreditur dan debitur.13 Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk 

kepentingan harta pailit. Karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk 

melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan harta kreditur. Jika 

ada kepentingan harta kreditur yang dirugikan karena perubahan hukum debitur, 

UU Kepailitan memberikan hak untuk memperbolehkan pembatalan terhadap 

tindakan yang menyebabkan kerugian kepada setiap kreditur-krediturnya. Asalkan 

dapat mampu membuktikan bahwa perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan 

secara sengaja dan sadar merugikan kepentingan kreditur.14  

                                                           
11 Kartini Muljadi, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Bandung : Alumni, 2004), hal. 

76. 
12 https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl6110/harta-pailit. 
13 Moch Zulkarnain Al Mufti. “Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah 

Harga Pasar”. Universitas Islam Indonesia, 2004, hal. 74. 
14 Munir Faudy, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 

68. 
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 Dalam sengketa kasus perebutan aset PT. Metro Batavia antara tim Kurator 

dengan pihak direktur, kurator menilai aset milik Batavia Air adalah aset yang 

merupakan objek harta perusahaan yang tidak boleh dialihkan oleh Direktur 

perusahaan pailit.  Kurator menggugat direktur PT. Metro Batavia karena dengan 

perbuatan hukumnya yang mengalihkan aset senilai Rp 67 miliar kepada pihak 

ketiga dianggap telah merugikan kepentingan para kreditur. Oleh karena 

kepentingan kreditur, tindakan hukum Direktur atas perjanjian pengalihan aset yang 

dilakukan haruslah dibatalkan. 

 Penggunaan actio pauliana dalam perkara kepailitan merupakan sebuah 

lembaga yang sangat penting bagi kreditur. Alasan ini dikarenakan, untuk 

mendapatkan keuntungan, adanya debitur-debitur nakal yang melakukan atau 

mencoba untuk mengalihkan harta untuk tetap mendapatkan keuntungan atau 

mengurangi kerugian yang akan diterimanya.  

Pada penerapan Pasal 1341 KUH Perdata disebutkan bahwa kreditur dapat 

mengajukan segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, 

yang berdampak terjadinya kerugian terhadap para kreditur. Dengan begitu, adanya 

actio pauliana bertujuan untuk melakukan atau memberi perlindungan yang 

diberikan oleh hukum kepada para kreditur atas segala perbuatan debitur pailit yang 

merugikan kreditur, dimana perbuatannya tersebut dilakukan oleh debitur pailit 

dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.15  

Secara khusus Undang-undang memberikan hak kepada seorang kreditur 

untuk bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala 

                                                           
15 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: PT. Tatanusa,2012), hal. 181. 
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perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur terhadap harta 

kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. 16 

 Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul: “Tinjauan Yuridis Penerapan Actio Pauliana Terhadap Upaya Direksi 

Dalam Melakukan Pengalihan Aset Berdasarkan Putusan Nomor 

01/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengalihan aset PT. Metro Batavia oleh direktur sebelum 

permohonan pailit dapat dikategorikan sebagai actio pauliana?  

2. Bagaimana penerapan actio pauliana terhadap hak kreditur untuk 

membatalkan tindakan hukum debitur yang telah mengalihkan boedel 

perusahaan pailit PT. Metro Batavia sebelum putusan pailit diucapkan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis dan menelusuri dengan jelas mengenai pengalihan aset PT. 

Metro Batavia sebelum permohonan pailit bisa diajukan sebagai actio 

pauliana. 

                                                           
16 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti:2012), hal. 248. 
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2. Menganalisis dan menelusuri dengan jelas mengenai penerapan actio 

pauliana dalam membatalkan tindakan hukum debitur yang telah 

mengalihkan boedel perusahaan pailit sebelum putusan pailit diucapkan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini selain untuk memenuhi syarat kelulusan guna 

memperoleh gelar sarjana adalah untuk lebih memahami hak kreditur untuk bisa 

membatalkan tindakan hukum debitur serta mengetahui unsur perbuatan melawan 

hukum terhadap upaya debitur mengalihkan aset perusahaan pailit. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Segi keilmuan 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya mengenai actio pauliana dalam 

aspek kepailitan. 

2. Segi Praktis 

a. Sebagai bahan informasi mengenai tinjauan yuridis actio pauliana atas 

tindakan direktur terhadap pengalihkan boedel perusahaan sebelum 

dinyatakan pailit. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kepailitan dengan mengalihkan boedel perusahaan 

sebelum putusan pailit diucapkan. 

 



9 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Guna memberikan pemahaman yang baik mengenai pembahasan dalam 

karya tulis ini, maka penulis melakukan pembagian dalam bentuk bab, sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan mengenai upaya Direktur untuk melakukan tindakan hukum 

dengan mengalihkan boedel perusahaan pailit PT. Metro Batavia. Selain itu, 

dijelaskan juga mengenai alasan pembahasan tersebut dalam penelitian ini. 

Kemudian, dalam bab ini dipaparkan pula rumusan masalah yang memiliki 

tujuan untuk membatasi penilitian ini dari topik yang dibahas. Ada pula 

pemaparan mengenai manfaat dari penelitian ini.  

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini, berisi pembahasan mengenai 

kerangka teori yang terdiri dari pengertian-pengertian, pemahaman serta 

tinjauan hukum mengenai perusahaan, unsur perbuatan melawan hukum, 

serta kepailitan. 

BAB III: Metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode-

metode yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian, sehingga 

penelitian menjadi terstruktur. 

BAB IV: Analisis. Dalam bab ini adalah jawaban dari permasalahan yang 

dirumuskan dalam rumusan masalah 

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari hasil 

Analisa atas masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. 

 


