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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Perkara kepailitan banyak terjadi di Indonesia khususnya pelaku usaha. 

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang 

dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang 

Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. 

Kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan 

debitur demi kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian 

kekayaan debitur  oleh  kurator  kepada  semua  kreditur  dengan  memperhatikan  

hak-hak mereka masing-masing.
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Kepailitan  ialah  proses  dimana  seorang  debitur  yang mempunyai 

kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

Dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat 

membayar utangnya. Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan pada 

mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang 

jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Tujuan dari 

adanya lembaga kepailitan berfungsi :
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a. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa 

debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab terhadap 

semua hutang-hutangnya kepada kreditor; 

b. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada 

debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. 

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga 

atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian 

konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 

1132 KUH Perdata.
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Adapun Jono menjelaskan dalam buku J. Andy Hartanto yang berjudul 

Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil 

Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit, tujuan dibentuknya Lembaga Kepailitan 

adalah: 
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1.  Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu 

yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor; 

2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak 

istimewa yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitor 

atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor 

atau kreditor lainnya; 

3. Untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan debitor sendiri 

misalnya saja debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada 

seseorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor 
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lainnya, atau debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau 

menghilangkan semua harta benda kekayaan debitor yang bertujuan 

melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditor. 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata),  khususnya  ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132.
 
Ketentuan Pasal 

1131 mengandung asas schuld dan haftung, bahwa setiap orang bertanggung 

jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu 

dijual untuk melunasi utangnya,
 
dan ketentuan Pasal 1132 mengandung asas 

paritas creditorum, bahwa setiap kreditor  memiliki  kedudukan  yang  sama  

terhadap  kreditor  lainnya  kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki 

alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor 

lainnya.Selanjutnya telah dibuatkan pengaturan khusus mengenai kepailitan dan 

saat ini berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 

disebut UUKPKPU). 

Secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU menyatakan utang 

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik 

secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang 

timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat 

pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. UUKPKPU mengartikan utang 

secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-

meminjam uang saja. 
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Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, permohonan 

pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih 

kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikann karena percepatan waktu 

penagihan sebagaimana diperjanjikan.  

Dalam kasus putusan No.05/PDT-SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst 

Rudi Syarif selaku pemohon pailit merupakan pelaku usaha dalam bidang 

Chemical Trading dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan pinjaman 

dari beberapa kreditor, antara lain : 

PT. Bank Central Asia, Tbk Rp. 4.000.000.000,- , Joenardi Susantio Rp. 

300.000.000,- , Fransisca Sudarma Rp. 5.690.845.350,- , Tatang Bachtiar Halim 

Rp. 250.000.000,- , Yohni Hendris Rp. 7.348.611.422,- , PT. Bank Maybank 

Indonesia, Tbk Rp29.072.826,- , PT. Citibank Indonesia, Tbk Rp. 

27.056.476.35,
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Namun dalam menjalankan usahanya debitor mengalami penurunan dan 

gangguan keuangan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sedang tidak 

stabil yang membuat debitor mengalami kebangkrutan serta tidak sanggup untuk 

membayar utang-utang kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Sehingga 

debitur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) pada Pengadilan Niaga. 

Dalam kedaan pailit debitor memberikan surat kuasa mutlak atas aset-

aset milik perusahaan kepada kreditur untuk jaminan atas utang-utang 

perusahaan kepada kreditur. Surat kuasa jual mutlak tersebut dibuat sebagai 
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jaminan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Kuasa jual tersebut dibuat oleh debitor atas desakan kreditor dengan 

menjanjikan akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran utang debitor, 

namun dalam penggunaannya, surat kuasa jual mutlak tersebut dijadikan dasar 

untuk pengalihan tanah dan bangunan. 

Yang dimaksud surat pemberian surat kuasa ini adalah menyelenggarakan 

suatu urusan dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-

undangan dan harus dilandasi dengan itikad baik. 

Pemberian kuasa menurut  Pasal 1792 KUH-Perdata, menyatakan : 

―Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk 

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.― 

 

Menurut R. Subekti ―dari sifat perjanjiannya, maka pemberian kuasa 

dapat merupakan pemberian kuasa umum maupun pemberian kuasa khusus. Yang 

dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa yang 

dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan pengurusan.
6
‖
 

Misalnya untuk memindah tangankan benda atau untuk sesuatu perbuatan 

lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik harus dilakukan dengan 

kata-kata yang tegas. Demikian bunyi  Pasal 1795 sampai 1796 KUH- Perdata. 

Berdasarkan Pasal 1796 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa 

pemberian kuasa hanya meliputi perbuatan- perbuatan pengurusan, dan Pasal 

1797 KUH-Perdata yang juga menyebutkan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan 

melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, tidak selalu harus 

diindahkan, demikian pula batasan-batasan yang lain yaitu Pasal 1813 KUH- 
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Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat disimpangi. Dan 

pergeseran inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa sebagai kuasa 

mutlak. 

Bertolak dari kasus tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

tentang surat kuasa jual mutlak dalam penerapannya terhadap harta debitor yang 

telah diputus pailit serta peranan kurator terhadap kreditor pada pengadilan sesuai 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan. Oleh karena itu, 

berdasarkan dari uraian dan ketentuan-ketentuan di atas penulis tertarik menulis 

permasalahan tersebut dalam tesis ini dengan judul “KEDUDUKAN SURAT 

KUASA JUAL MUTLAK DALAM PERIKATAN UTANG PIUTANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan 

masalah adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana kedudukan surat kuasa jual dalam praktek hutang piutang ? 

b. Bagaimana kedudukan debitur dan kreditur dalam pelaksanaan perikatan 

hutang piutang apabila debitur dan kreditur membuat surat kuasa jual? 

c. Bagaimana upaya hukum kurator guna melindungi aset debitor pailit 

terkait dengan pengalihan tanah dan bangunan berdasarkan surat kuasa 

jual mutlak berdasarkan Putusan Pengadilan di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu 

hukum dan mengkaji secara kritis penerapan hukum pada umumnya dan hukum 

perdata pada khususnya. Beedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
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penulis untuk mendapatkan gambaran tentang kedudukan surat kuasa jual mutlak 

dalam hal digunakan sebagai dasar mengalihan tanah dan bangunan. 

Secara khusus penulis meneliti permasalahan dalam penulisan ini sebagai 

berikut : 

a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan kuasa jual mutlak dapat 

dilakukan dalam praktek peraturan pengalihan tanah dan bangunan. 

b. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan debitur dan kreditur dalam 

pelaksanaan perikatan hutang piutang apabila debitur dan kreditur 

membuat surat kuasa jual. 

c. Untuk menganalisis upaya hukum kurator guna melindungi aset debitor 

pailit terkait pengalihan tanah dan bangunan berdasarkan surat kuasa jual 

mutlak berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dapat diklasifikasi atas 2 (dua) hal yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, penulis akan menguraikan sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang 

berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada 

khususnya mengenai kuasa jual dalam hukum pengadilan di indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : 

1.  Hasil penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi  

yang  bermanfaat  dan  cukup  jelas  bagi  pengembangan   disiplin  

ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.  
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1.5  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  

dan pengetahuan tentang pelaksanaan kuasa jual yang terkait 

dengan perjanjian  utang piutang dalam praktek. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam usaha untuk menguraikan dan mendeskripsikan isi dan sajian 

dalam tesis ini secara teratur, maka tesis ini dibagi kedalam susunan yang 

terdiri atas lima bab dan beberapa sub bab tersendiri dalam setiap bab dengan 

ruang lingkup sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

    Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

    Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang tinjauan 

tentang kuasa meliputi pengertian kuasa, jenis-jenis kuasa, 

bentuk pemberian kuasa, hak dan kewajiban pihak dalam 

pemberian   kuasa,  dan  berakhirnya   suatu  kuasa. Dalam bab 

ini juga dipaparkan tentang perjanjian pada umumnya yaitu, 

pengertian  perjanjian,  unsur-unsur perjanjian, asa-asas 

perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, kepailitan, kurator.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

    Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi 

landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi 
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penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data 

dan analisa data. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS  

    Pembahasan  dan  Analisa,  dalam  bab  ini  akan  diuraikan, 

hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan 

pembahasannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, 

dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran 

dari penulis. 




