
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Konstitusi Indonesia secara umum telah mengatur secara prinsipil berbagai 

kebutuhan bernegara Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 yaitu setiap warga Indonesia bersama kedudukannya dalam hukum dan pemer-

intahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ke-

cualinya. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

yaitu setiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi ke-

manusiaan. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum dan adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 H Ayat (2)  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak 

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesehatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Badan hukum juga termasuk subjek hukum. Badan hukum yakni orang yang 

diciptakan oleh hukum.  Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat 1

bertindak hukum seperti manusia. Badan hukum dapat melakukan persetujuan-perse-
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tujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-

anggotanya. Badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurusnya.  

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 mengatur perekonomian nasional dan kesejateraan sosial. Cabang-cabang pro-

duksi  bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai negara untuk ke-

pentingan dan kesejateraan rakyat melalui Badan Usaha Milik Negara berupa 

Perseroan maupun Perusahaan umum negara (PERUM).  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan hukum berdasarkan Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terhadap persero berlaku 

segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas seba-

gaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 sebagaimana telah di-

ubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

pada  Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan Perseroan 

Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan 

menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.  

Disamping orang (manusia), badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan 

juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. 

Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lintas hukum, den-

gan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. 

!2



Di zaman Romawi, konsep dan teori badan hukum sudah sangat berkembang 

dan dapat dikatakan salah satu peninggalan hukum terbesar bangsa Romawi dibidang 

ini.  2

Sistem hukum Romawi sudah mengakui sifat-sifat badan hukum, yaitu:  

a) Dapat memiliki harta sendiri terpisah dari harta pada anggotanya. 

b) Dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain. 

c) Dapat menggugat dan digugat di pengadilan.  

d) Badan hukum tidak akan lenyap dengan meninggalnya para anggota atau 
bergantinya para anggota. 

e) Memiliki pengurus sendiri 

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan 

tercantum dalam Anggaran Dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan prib-

adi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat 

memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik 

saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. 

Kelebihan Utang perusahaan tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham 

apabila Utang tersebut melebihi kekayaan perusahaan. Keuntungan yang didapat pe-

rusahaan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang 

disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang 

diperoleh Perseroan Terbatas.  
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Pada perseoran terbatas dikenal dua bentuk pertanggung yaitu personal guar-

antee dan corporate guarantee. Pada dasarnya, pengaturan mengenai personal guar-

antee (penanggungan oleh perorangan)  yang terdapat pada  Pasal 1820 – Pasal 1850 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: Penang-

gungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, 

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi 

perikatannya. jadi pada dasarnya antara penanggungan yang diatur dalam undang-

undang perseoroan terbatas berbeda bentuk penaggungan yang sibutkan secara 

kongkrit tentang kesalahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 101 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Undang-Un-

dang Perseroan Terbatas.  

Pasal 101 menyebutkan:  Ayat (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada 

Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/

atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam 

daftar khusus. dan Ayat (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, 

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.  

Pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan: Dalam hal yang diny-
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atakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum 

tersebut. Pasal 121 ayat (1) Debitur Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan 

piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas 

mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. ayat (2) Kreditur dapat 

meminta keterangan dari Debitur Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui 

Hakim Pengawas. (3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitur Pailit dan jawaban 

yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara. untuk PT berlaku kententu-

an tentang Pasal 122 tersebut diatas oleh karena merupakan badan hukum.  

Ditinjau dari sifatnya penjamin/penanggung tergolong pada jaminan yang 

bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan 

manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian, pe-

menuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si 

debitur atau penanggungnya.  

Secara umum, penanggungan digunakan karena berbagai alasan, yang salah 

satunya adalah si penanggung mempunyai kesamaan persamaan kepentingan ekono-

mi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin 

dan peminjam). 

Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) dalam hukum kepailitan 

yaitu merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi 
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(bukan badan hukum) untuk menjamin Utang orang/ badan hukum lain kepada 

seseorang atau beberapa kreditur. Pihak ketiga atau personal guarantor sebagai 

penjamin dari debitur mempunyai tujuan untuk menjamin utang debitur. Penjamin 

perorangan ini memeberikan kesanggupannya untuk menjamin pelunasan Utang 

kreditur utama. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya si pen-

jamin ini bukan merupakan pihak yang secara langsung menikmati utang 

tersebut..  

Definisi tentang jaminan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata 

(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) ternyata tidak dirumuskan secara tegas, 

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata hanya memberikan perumusan Jaminan 

secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Per-

data, yaitu segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari men-

jadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Namun jaminan secara 

umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditur sehingga seringkali 

kreditur meminta diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jami-

nan kebendaan dan jaminan perorangan. 

Pada prinsipnya, penjamin tidak wajib membayar utang debitur pada 

kreditur, kecuali debitur lalai membayar utangnya. Berdasarkan Pasal 1820 Kitab 

Undang - Undang Hukum Perdata, borgtocht atau penanggungan adalah suatu 

perjanjian dimana pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang/kreditur 
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mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang/debitur manakala 

orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dapat disimpulkan bahwa penanggungan 

adalah jaminan yang:  a) Diberikan oleh pihak ketiga; b) Guna kepentingan kredi-

tur; c) Untuk memenuhi kewajiban debitur manakala ia sendiri tidak 

memenuhinya.  

Hubungan antara borgtocht dengan hukum kepailitan terjadi apabila ada 

permohonan pernyataan pailit terhadap borg / penjamin / guarantor. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten-

tang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat untuk dapat 

dipailitkan adalah seorang debitur. Seorang penjamin beralih kedudukannya men-

jadi debitur apabila pihak debitur utama lalai dalam melunasi utangnya kepada 

kreditur. Kepailitan dapat dijalankan apabila debitur yang mempunyai dua atau 

lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih. 

Guarantor yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya, maka kreditur 

harus menggugat debitur utama terlebih dahulu, setelah harta debitur utama disita 

dan dilelang tetapi tidak cukup utangnya untuk melunasi seluruh utangnya jadi 

masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitur utama telah 

tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitur utama telah dinyatakan pailit oleh 

kreditur lain, baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur baru kemudian 

kreditur dapat menagih utang debitur utama kepada guarantor. Apabila guarantor 
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setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, 

untuk kreditur pemohon harus dapat membuktikan bahwa:  

a) Kreditur pemohon telah menagih/menggugat debitur utama terlebih dahulu 

tetapi ternyata:  

(i) debitur utama tidak mempunyai harta sama sekali;  

(ii) harta debitur utama tidak cukup untuk melunasi utangnya;  

(iii) debitur utama dalam keadaan pailit,  

b) Guarantor sebagai debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur,  

Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

Jadi, Guarantor baik itu Personal atau Coorporate Guarantor dapat dipailitkan 

hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan 

dipenuhi agar Permohonanan Pernyataan Pailit terhadap Guarantor dapat dikab-

ulkan. 

selain debitur mempunyai utang kepada kreditur, apabila Penanggung/

Guarantor mempunyai lebih dari 1 kreditur, berarti selain mempunyai kewajiban 

membayar utang kepada kreditur (pemohon pailit) juga mempunyai utang kepada 

kreditur lainnya dan salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pendap-

at diatas menjelaskan bahwa seorang guarantor dapat dipailitkan. Status penjamin 

dalam hal ini dapat beralih menjadi debitur apabila dalam perjanjian penanggun-

gan (borgtocht) penjamin tersebut telah secara tegas melepaskan hak istimewanya 

sebagai penjamin dan apabila debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya 
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dalam pelunasan utang maka terhadap penjamin yang demikian kedudukannya 

beralih sebagai debitur sehingga kepadanya dapat dimohonkan  permohonan pailit 

ke Pengadilan Niaga dengan melakukan sita umum terhadap semua kekayaan 

termasuk harta kekayaan yang dijaminkan dengan jaminan utang. Undang - Un-

dang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem-

bayaran Utang memberikan perlindungan bagi kreditur preferen sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Dengan tetap memperhatikan 

ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jami-

nan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 

dapat mengeksekusi haknya seolah - olah tidak terjadi kepailitan". Sedangkan 

Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: Hak eksekutor kreditur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk me-

nuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditang-

guhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi kreditur preferen dapat segera mengek-

sekusi haknya atas kebendaan yang tidak dalam kuasa debitur pailit atau kurator. 

Pasal 21 UndangUndang Hak Tanggungan menetapkan bahwa:  “Apabila pemberi 

hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang 

melakukan segala hak yang diperolehnya menurut Ketentuan Undang-Undang 

ini”. Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan jaminan terhadap 
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pemegang Hak Tanggungan, apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. 

Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan "apabila pemberi Hak 

Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang 

melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini", 

sehingga obyek Hak Tanggungan tidak akan disatukan dengan harta Kepailitan 

untuk dibagi kepada kreditur-kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan.  

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan ini memberikan 

penegasan mengenai kedudukan yang preferen dari pemegang Hak Tanggungan 

terhadap kreditur-kreditur lain.  Hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, 

kedudukan kreditur preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diis-

timewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata).  

Sebagai pengakuan dari sifat mendahulukan yang dimiliki pemegang 

hak preferen, Pasal 55 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas meny-

atakan bahwa tiap-tiap kreditur yang memegang Hak tanggungan, hak gadai atau 

hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan. Hal ini yang berarti Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas 

menyatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak menghilangkan pelaksanaan hak 

preferen yang diberikan oleh undang-undang.  
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Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan 

bahwa jika hak atas penagihan yang mereka miliki adalah suatu piutang-piutang 

yang wajib dicocokkan menurut ketentuan Pasal 136 dan 137 Undang - Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, maka eksekusi lainnya dapat dijalankan apabila tagihan atau piutang telah 

dicocokkan, dan eksekusi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengambil 

pelunasan dari jumlah yang diakui (dari pencocokan) atas penagihan atau piutang 

tersebut. Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepaili-

tan, dan pemegang Hak tanggungan seperti tersebut diatas dikenal sebagai "sepa-

ratisen". Hal ini sesuai dengan Pasal 1178 Kitab Undang - Undang Hukum Perda-

ta, bahwa kreditur yang mempunyai hak hipotik dengan disertai klausula eigen-

machtige verkoop (klausul yang secara mutlak memberi kuasa kepada pemegang 

hipotik menjual objek hipotik) diberi kuasa untuk secara sendiri-sendiri 

melakukan eksekusi atas benda yang jadi jaminan. Demikian pula bagi pemegang 

gadai, Hak Tanggungan dan fidusia. Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan 

memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak tanggungan. 
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Baik orang perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum 

(legal entity) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai 

keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, 

orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang 

yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-

sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pin-

jaman (borrowing, atau loan, atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah keku-

rangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum mem-

peroleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang 

memperoleh pinjaman itu disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pin-

jaman itu disebut kreditur.  pada kasus ini maka penjamin sebenarnya bisa pula 3

dikatakan kreditur kedua dan sekaligus debitur kedua. 

Penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebe-

narnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di 

Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang 

persoalan utang piutangnya bermasalah. Hal ini antara lain disebabkan karena di 

dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang se-

imbang dan adil kepada kreditur, debitur dan masyarakat. 

 Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto 3

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2010, hal. 2
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Penelitian ini menjadi penting oleh karena adanya undang-undang un-

tuk ditegakkan, serta diikuti untuk menjamin tertip bernegara, demikian juga 

dengan permasalahan positifnya suatu undang-undang, secara lex scripta, 

apakah memang boleh suatu strategi perusahaan dapat mengenyampingkan 

prisip aturan yang bersifat strategi formal, ataukah memang ada keksosongan 

undang-undang yang harus di isi oleh masing-masing subjek hukum, tanpa 

mengindahkan pengaturan, semisal pengaturan secara rigit personal guarantee 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

termasuk jaminan orang dan kebendaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan yuridis atas jaminan perorangan (personal guarantee) 

yang dipailitkan atas utang Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan perorangan (personal 

guarantee) yang dipailitkan atas utang Perseroan Terbatas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, peneliti 

menyusun penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan yuridis atas jaminan per-

orangan (personal guarantee) yang dipailitkan atas utang Perseroan Ter-

batas; 

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pe-

megang jaminan perorangan (personal guarantee) yang dipailitkan atas 

utang Perseroan Terbatas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum 

jaminan. 

1.4.2 Praktis 

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi yang kegiatannya 

berkaitan dengan hukum jaminan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang mana masing – masing Bab terdiri 

darisub-bab, sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara garis besar mengenai LatarBe-

lakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis 

dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan. 
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