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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Hubungan bisnis antara pengusaha baik itu perusahaan dengan 

perusahaan maupun perusahaan dengan perorangan adalah suatu hubungan 

hukum yang sangatlah penting. Hubungan itu biasa dituangkan dalam 

perjanjian yang bervariasi bentuk dan jumlahnya sesuai dengan kepentingan 

para pelaku usaha itu sendiri. Kepentingan yang dimaksud disini adalah 

tujuan dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam menjual produk atau barang 

dan juga jasa yang dimilikinya untuk perusahaan atau pelaku usaha lainnya 

sehingga terjadi suatu hubungan bisinis yang saling menguntungkan. Artinya 

adalah hubungan mutulisme antara Para pembuat perjanjian dengan itikad 

baik dalam menjalankan usaha demi terciptanya keuntungan dan demi 

menjaga nama baik pengusaha atau pelaku usaha sehingga kiprahnya di dunia 

bisnis bisa terjaga dan mendapatkan reputasi baik. Reputasi baik itu sangatlah 

berguna dalam pengembangan bisnis terlebih jika nama baik itu 

direferensikan oleh pihak lain yang bernama baik pula, dengan demikian 

kepercayaan pengguna jasa atau pembeli dan pengguna produk semakin 

meluas dan meningkat. 
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 Perjanjian dalam perusahaan dapat diibaratkan seperti darah dalam 

tubuh manusia. Mengapa demikian? Karena melalui perjanjian, para pelaku 

usaha melakukan kegiatan usaha mereka. Perjanjian dapat dikatakan sebagai 

titik awal dilakukannya kegiatan usaha oleh suatu perusahaan. Melalui 

perjanjian, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang notabene pasti 

mengawali hubungan kepegawaiannya dengan perusahaan melalui perjanjian 

kerja. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian adalah hubungan 

hukum yang tidak dapat dihindari konsekuensi hukumnya. Intinya adalah 

perjanjian itu yang membuat perusahaan berjalan.  

 Perjanjian antara dua pihak pasti memiliki rambu-rambu larangan 

untuk melakukan sesuatu, ataupun untuk tidak melakukan sesuatu hal. 

Dengan dituangkannya rambu-rambu tersebut dalam klausul perjanjian antara 

Para Pembuat perjanjian, maka semua Pihak harus mematuhi perjanjian 

tersebut seperti halnya Para Pihak mematuhi Undang-Undang sebagaimana 

tertulis dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian 

berlaku sebagai undang undang bagi para pembuatnya. Dengan kalimat ini 

dimaksudkan, tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa bahwa suatu perjanjian 

yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, 

mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik 
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kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan 

alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang1. 

 Perjanjian dimulai dari konsensualitas atau kesepakatan antara Para 

Pihak pembuatnya. Consensus berarti setuju dengan sadar untuk bersepakat 

atas suatu hal. Para Pihak biasanya menuangkan kesepakatan tersebut dalam 

suatu naskah atau akta maupun script maunuskirpt untuk legalitas sehingga 

ada bukti tentang kesepakatan itu dalam suatu akta yang otentik ataupun di 

bawah tangan. Akta otentik biasanya dibuat di hadapan Notaris yang 

merupakan pejabat publik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna di 

mata hukum. Kemudin juga ada yang dikenal dengan akta di bawah tangan 

atau perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh Para Pihak dengan saksi-

saksi tetapi tidak di hadapan Notaris. Perjanjian seperti ini juga kuat di mata 

hukum dan berlaku setingkat atau seperti undang undang bagi Para 

Pembuatnya. Dalam beberapa situasi yang kasualistik ketika terjadi 

kesepakatan, tidak selalu perjanjian itu dituangkan dalam perjanjian yang 

berwujud dalam akta. Perjanjian terkadang hanya sebatas lisan antara Para 

Pihak yang bersepakat selanjutnya diteruskan dengan dokumen-dokumen 

teknis untuk pelaksanaan kesepakatan diantaranya seperti purchase order, 

Surat Perintah Kerja, Surat Penunjukan dsb. 

 Ketika seseorang memberikan Surat Perintah Kerja kepada orang atau 

badan hukum lainnya berarti adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu 

                                                 
1
 Subekti. “Pokok Pokok Hukum Perdata” (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 139  
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pekerjaan, dengan suatu imbalan yang nilainya dituliskan dalam suatu invoice 

atau surat tagihan kepada Pihak yang mengeluarkan Surat perintah tersebut. 

Invoice biasanya dikeluarkan atau ditagihkan kepada Pihak yang meberikan 

Surat Perintah Kerja setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan oleh 

penerima Surat Perintah Kerja.   

 Ketika terjadi sewaktu invoice dikirimkan kepada Pemberi Surat 

Perintah Kerja tetapi pembayaran tidak juga kunjung datang disinilah masalah 

dimulai. Masalah mulai juga ketika suatu pembayaran tidak terpenuhi setelah 

perjanjian dibuat dan pengerjaan pekerjaan telah dilaksanakan tetapi 

pembayaran tidak kunjung dilakukan. Para pencari keadilan pada awalnya 

hanya mengingatkan kepada si pemilik kewajiban pembayaran untuk 

melakukan pembayaran secara lisan dengan itikad baik mengingat hubungan 

bisnis yang baik hingga teguran secara tertulis. Teguran tertulis biasa 

dilakukan melalui surat korenspondensi baik itu surat biasa maupun 

elektronik dari perusahaan ke perusahaan. Apabila terguran-teguran tersebut 

tidak diindahkan atau tidak digubris maka jalan terakhir adalah dengan 

memberikan somasi dari kantor hukum. 

 Somasi atau peringatan dari kantor hukum adalah seperti halnya 

peringatan yang disampaikan dalam surat korespondensi antar perusahaan 

dengan perusahaan lain. Surat somasi mengandung pernyataan tentang suatu 

perusahaan yang telah melimpahkan permasalahan penagihan kepada kantor 

hukum perusahaan tersebut berdasarkan surat kuasa yang terlampir dalam 
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somasi. Selain itu, surat somasi juga berisikan tentang kronologis singkat 

tentang masalah mereka dalam hal ini bagaimana mereka bisa pada keadaan 

berhutang atau memiliki piutang. Lain daripada itu surat somasi juga 

berisikan peringatan keras dari kantor hukum untuk membawa permasalahan 

antara perusahaan ke perusahaan yang memiliki hutang untuk dibawa ke jalur 

hukum.  

 Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah permasalahan antara 

perusahaan dengan perusahaan. Adalah PT Patra Supplies and Services 

(“Patra”) melawan PT. Punj Lloyd Indonesia (“Punj Lloyd”). Punj Loyd 

adalah perusahaan di bidang konstruksi yang sering menjadi rekanan 

perusahaan minyak Negara dan swasta asing diantaranya Pertamina Exxon 

dll. Punj Lloyd biasanya sering diminta bantuan untuk melakukan pengeboran 

di suatu lokasi yang ditunjuk oleh perusahaan minyak di camp pengeboran di 

suatu tempat. Patra di lain sisi adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

catering makanan, minuman, jasa cucian dan kebutuhan lainnya bagi pekerja 

yang bekerja di camp pengeboran tersebut. 

 Hubungan hukum yang timbul antara Patra dengan Punj Lloyd adalah 

berdasarkan Surat Perintah Kerja Punj Lloyd kepada Patra untuk menyediakan 

jasa catering untuk Para pekerja yang bekerja di kapal tongkang Sea Horizon 

dan King Fisher sejak tanggal 14 September 2011 hingga tanggal 31 

Desember 2011. 
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 Patra berdasarkan surat perintah kerja itu telah melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik. Setelah itu dikirimlah sejumlah invoice kepada 

Punj Lloyd tetapi pembayaran tidak kunjung dilakukan. Patra akhirnya 

mengadakan pertemuan dengan Punj Lloyd secara langsung di kantor Punj 

Lloyd dan di dalam pertemuan tersebut dibuatlah surat pengakuan hutang dari 

Punj Lloyd kepada Patra. Selanjutnya setelah ditunggu sampai beberapa 

waktu, tetap pembayaran juga tidak dilakukan. Patra akhirnya memberikan 3 

kali surat Somasi dari kantor hukum Azis & Azis Law Firm yang juga tidak 

dihiraukan sehingga pada akhirnya Patra bertemu dengan PT Indoturbine yang 

ternyata memiliki tagihan serupa di Punj Lloyd hingga Patra dan Indoturbine 

akhirnya mencapai suatu kesepakatan untuk menjadi Pemohon I dan Pemohon 

II dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Punj Lloyd pada tanggal 

08 Juni 2015 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dengan gambaran posisi kasus, judul dari penelitian ilmiah ini adalah 

“Analisis Hukum Permohonan PKPU oleh Kreditor Dalam Perkara Nomor 

47/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Ditinjau Dari Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun mengenai pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah ketentuan Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 
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1.2.2 Bagaimana proses pelaksanaan PKPU dalam Perkara No. 47/Pdt.Sus-

PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat apakah putusan sesuai dengan 

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Menelusuri, menemukan, dan menganalisis Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur dalam Perkara no 

47/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat 

1.3.2 Melihat penyelesaian kasus ini apakah sudah sesuai dengan Undang 

Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Keilmuan 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

 

1.4.2 Segi Praktis 

1.4.2.1 Sebagai informasi bagi lembaga yang berwenang serta para 

pihak yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan usaha. 
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1.4.2.2 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  :PENDAHULUAN 

 

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling 

berkaitan untuk mendukung tema pokok dari tesis ini, yang dirangkum dalam 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II      :TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Dalam bab ini, akan dibahas mengenai teori-teori umum Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, konsep hukum Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang umum, bagaimana teori beserta 

pengaturan hukum tersebut dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
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BAB III      :METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab metode penelitian ini pembahasannya berkisar point-point 

sebagai berikut Jenis Penelitian, Prosedur/Cara Memperoleh Bahan 

Penelitian yang terdiri dari observasi dokumen, kemudian Sifat Analisis 

Penelitian. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam tesis. 

 

 

BAB IV   :ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Menguraikan tentang kronologis kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang oleh PT. Punj Lloyd Indonesia terhadap Kreditornya di Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat beserta penyelesaiannya apakan sudah memenuhi kaidah 

hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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BAB V     :KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini. Mengemukakan beberapa hal 

yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari 

Bab I hingga Bab IV dengan disertai oleh saran dari Penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




