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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara atau sering disebut BUMN merupakan sebuah

badan usaha yang dikelola secara langsung oleh pemerintah di bawah payung hukum

Undang – Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Namun seperti yang banyak

terjadi belakangan ini, banyak sekali Badan Usaha Milik Negara yang mengalami

permasalahan dengan hutang atau kewajiban. didalam Undang – Undang No 19 tahun

2003 tidak di atur secara tegas mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur bila

ada sebuah perusahaan milik negara yang mengalami kebangkrutan.

Sebelumnya belum diatur mengenai bagaimana kreditur dalam memalitkan

suatu BUMN. Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang kepailitan ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan

kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap

BUMN perseroan.

Undang – Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan sudah mengatur

tentang kepailitan BUMN namun hal tersebut masih terbatas pada BUMN yang

bergerak dibidang kepentingan publik.

 



'

Dalam Pasal 2 ayat 5 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan

bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailithanya dapat diajukan oleh

Menteri Keuangan. Namun, BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut

tidak dapat kita tafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia.

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang

kepentingan publik saja. Lalu, apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di

bidang kepentingan publik itu,pertanyaan tersebut dapat kita temukan jawabanya

padaPenjelasan Pasal 2 ayat (5). Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang

dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan pubik ialah badan

usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas

saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang

kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut.

Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama

dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1

angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

perusahaan.

 



(

Sebagai BUMN yang kepemilikan sepenuhnya di miliki oleh pemerintah

hanya dapat di pailitkan oleh menteri keuangan. Terlepas dari hal tersebut, BUMN

persero sangat berbeda dengam Perum, BUMN Persero merupakan BUMN yang

sudah berbentuk persero atau badan hukum. Didalam pasal 1 angka 2 UU BUMN

disana sudah di tegaskan bahwa: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut

Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan.

BUMN persero memiliki fungsi dan organ layaknya Perusahaan Terbatas

pada umumnya. Seperti menyelenggarakan RUPS, memiliki dewan direksi dan tidak

mendapatkan fasilitas Negara. Dengan demikian maka BUMN persero memiliki hak

dan kewajiban yang sama dengan perusahaan pada umumnya.

Pelepasan saham perseroan ke pihak lain baik institusi pemerintah maupun

non institusi pemerintah, maka di harapkan supaya BUMN Perseroan menjadi

perusahaan bisnis yang professional yang mana dapat memenuhi harapan dari

pemerintah yaitu mendatangkan keuntungan. Namun dengan status nya sebagai

BUMN lantas tak bisa menghindarkan BUMN persero dari bahaya Kepialitan.
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Beberapa faktor yang menyebapkan suatu BUMN persero mengalami

kepailitan. penyebab utama yaitu: pertama, sebab internal perusahaan yang lebih

disebabkan oleh salah urus pihak direksi dan manajemen. Kedua, sebab eksternal

perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis&

Menurut menurut Fred BG. Tumbuan, bahwa perseroan sebagai subyek

hukum mandiri cakap dan berwenang atas namanya dan untuk kepentingannya

sendiri mengadakan aneka ragam hubungan hukum mengenai harta kekayaan

(vermongensrechtelijke rechstbetrekkingen) dalam upayanya melaksanakan maksud

dan tujuannya2.

Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah bahwa terhadap Perseroan dapat

dimohonkan pernyataan pailit oleh kreditornya. Oleh karena saham dari persero tidak

seluruhnya dimiliki oleh pemerintah maka apabila perseroan tersebut memiliki

kewajiban yang harus dibayarkan dan sudah berada di dalam insolvensi maka untuk

dipailitkan tidak diperlukan persetujuan dari menteri keuangan karena persero bukan

seperti perum yang mana sahamnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah.

& Rahayu Hartini “ Kepailtan BUMN Persero”, http://gagasanhukum.wordpress.com, 16 Juni 2012
2 Ibid, 16 Juni 2012
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Sebagaimana telah di tegaskan oleh UU BUMN bahwa untuk BUMN Persero

berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (1) artinya untuk dapat mempailitkan BUMN Persero

bukan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan

tersebut, dan apabila BUMN dalam bentuk Perum maka yang berwenang untuk

mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan.oleh karena itu maka

sudah jelas bahwa dalam kepailitan sebuah BUMN Persero bukan kewenangan dari

menteri keuangan.

Apabila kasus kepailitan itu menimpa BUMN persero tentu akan semakin

menarik. Seperti yang terjadi pada PT Dirgantara Indonesia, yang mana di gugat

pailit oleh sekitar 6500 mantan karyawannya. Didalam kasus PT DI ada hal yang

sangat menarik, yaitu ternyata kepemilikan saham dari PT DI adalah kementrian

BUMN dan kementrian keuangan.

Dari porsi kedudukan pemegang saham dapat kita lihat bahwa pemegang

saham merupakan kementrian yang merupakan bagian dari negara dan tidak memiliki

pemegang saham swasta, sehingga sangat menarik bila suatu persero yang seluruh

pemegang sahamnya merupakan pemerintah namun dapat di pailitkan. Namun

demikian walaupun dalam sebuah BUMN Persero kepemilikan saham seluruhnya

adalah milik pemerintah namun BUMN tersebut sudah terbagi atas saham yang mana

sudah tidak memiliki karakteristik seperti Perum.
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Kasus pailit tersebut PT. DI masih memiliki kewajiban pembayaran kompensasi

dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp

200 miliar kepada 6.500 mantan karyawan PT DI serta utang PT. DI kepada 2 kreditor yang lain

telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang untuk diajukan pailit. Pada dasarnya UU kepailitan tidak

membedakan antara perusahaan umum maupun perusahaan pemerintah, UU Kepailitan tidak

membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum

privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan

terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero3.

Berlakunya UU kepailitan terhadap seluruh perseroan yang ada, maka

seharusnya tidak ada kendala didalam memalitkan suatu BUMN yang memang pada

dasarnya sudah terlilit hutang dan sudah tidak memiliki neraca keuangan yang

sehat.Selain itu ada beberapa hal yang kiranya dapat menimbulkan permasalahan yaitu tentang

bagaimana pengurusan harta dan asset pailit peninggalan BUMN yang dinyatakan pailit. Menurut

UUKPKPU bahwa setiap debitur yang mengalamin kepailitan maka secara seketika semenjak

putusan pailit di bacakan maka secara sertamerta kurator berwenang untuk melakukan pemberesan

hartapailit.

3 Aria Suyudi “ Apakah BUMN dapat di Pailitkan” http://www.hukumonline.com, 11 September 2012
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Seperti yang tertera di dalam pasal 24 ayat (1) UUKPKPU bahwa debitur demi hukum nya

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan nya yang termasuk didalam harta

pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Penjalan nya ialah bahwa dalam hal debitor adalah

perseroan terbatas , organ perseroan tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi

tersebut menyebabkan berkurangnyabagian harta pailit , adalahwewenang kurator4.

Karena pada dasarnya persero sama dengan PT pada umumnya sehingga

apabila mengalami kepailitan maka hartanya dapat disita, Terhadap kekayaan BUMN

yang berbentuk Persero dapat dilakukan sita umum dalam kepailitan. Karena status

harta kekayaan yang ada pada BUMN yang berbentuk Persero, adalah merupakan

harta kekayaan negara yang telah dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah (PP) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU BUMN.5

Berdasarkan PP tersebut harta kekayaan negara yang telah dipisahkan dengan

mengacu pada doktrin mengenai badan hukum, sudah bukan merupakan aset negara

atau milik negara lagi tetapi telah menjadi harta kekayaan BUMN6. oleh karena harta

milik BUMN persero sudah terpisah dari harta milik Negara maka harta yang sudah

tidak termasuk dari kekayaan Negara dapat segera di urus pemberesan nya oleh

kurator.

) Nurdin Andriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,(Jakarta :Alumni
2002), hal. 231
5 Rahayu Hartini, op.cit., 16 Juni 2012
6 Rahayu Hartini, op.cit., 16 Juni 2012
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Ditegaskan dalam pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No 37 Tahun 2004,

bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Tentunya dengan pasal tersebut maka sudah kuat dasar hukum yang dapat di jadikan

landasan untuk menjadi dasar utama melakukan pengurusan harta pailit sebuah

BUMN persero. Oleh karena BUMN persero bukan merupakan perum yang mana

tidak memerlukan wewenang dari menteri keuangan maka pasal 2 ayat (1) Undang –

Undang No 37 tahun 2004 adalah dasar hukum yang dapat di gunakan. dalam

kepailitan kurator memiliki wewenang untuk melakukan pemberesan harta pailit

BUMN tersebut, maka seluruh hal yang berkaitan dengan debitor harus melalui

kurator atau dengan sepengetahuan kurator. Namun demikian dengan “berkuasanya”

kurator atas debitur lantas tidak mengenyampingkan dan mengabaikan wewenang

dari direksi.

Direksi BUMN Persero tersebut tetap berwenang mewakili perseroan secara

sah dalam melakukan setiap perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan hak

dan kewajibannya, sejauh perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pengurusan

(beheersdaden) dan perbuatan pengalihan (beschikkingsdaden) berkenaan dengan

kekayaan perseroan yang tercakup dalam harta pailit7.

,
Rahayu Hartini, op.cit., 17 Juni 2012
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Karena status badan hukum BUMN Persero sebagai badan hukum privat itu

sama dengan PT. maka apabila terjadi kepailitan pada BUMN Persero sama

perlakuannya dengan kepailitan yang terjadi pada sebuah PT.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis mau meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan

tersbutdan disusun didalam skripsiyang berjudul :

“ASPEK HUKUM PEMBERESAN HARTA BUMN PERSERO DALAM

PAILIT”
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1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana suatu BUMN persero dapat di ajukan permohonan pernyataan

pailit ke pengadilan niaga ?

2. Bagaimana Pemberesan Harta dan asset Milik BUMN persero tersebut bila

sudah dinyatakan Pailit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana proses dan syarat Suatu

BUMN persero dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga

2. Untuk menelusuri, menganalisis dan menemukan bagaimana Pemberesan

Harta pailit didalam kepailitan suatu BUMN persero

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah supaya skripsi ini dapat menjadi bahan kajian dan

memberikan ide atau sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu

hukum khusus nya di dalam ranah hukum kepailitan yang menyangkut

tentang kepailitan terhadap BUMN persero

2. Secara praktis, , skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan

manfaat bagi akademisi , praktisi, masyarakat luas dan tidak terbatas kepada

siapapun yang tertarik untuk menyelami Bidang Hukum Kepailitan didalam

BUMN Persero
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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 proposal skripsi ini, yang dirangkum

dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menjelaskan tentang tentang gambaran-gambaran dan teori-teori

yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan proposal skripsi yaitu

mengenai pengertian kepailitan, pengertian hutang, pengertian harta pailit, pengertian

para pihak yang terlibat didalam kepailitan suatu BUMN, pengertian dan peranan

BUMN, dan jenis – jenis BUMN.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian,

prosedur/cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga hambatan serta

penanggulangannya. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti berdasarkan topic yang penulis bahas dalam tugas akhir.

 



&'

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab analisis ini, Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa

secara deskriptif, yaitu dengan maksud menggambarkan dan menggunakan data

mengenai kedudukan pemegang saham minoritas dalam praktek, dengan analisa data

yang bersifat kwalitatif, sehingga akan diperoleh gambaran jelas tentang bagaimana

suatu BUMN persero dapat dinyatakan pailit dan bagaimana pemberesan harta

pailitnya. Analisis kualitatif diartikan sebagai suatu perumusan pembenaran melalui

kualitas pendapat para ahli, teori dan doktrin yang mempunyai rumusan hukum

normatif itu sendiri. Analisa kwalitatif sebenarnya merupakan suatu tatacara

penelitian yang menghasilkan data desktiptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Maka dariitu proses

analisa yang lengkap untuk mengatur, membagi dalam unit- unit yang dibuat,

membuat sintesa, mencari pola

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dari penulisan proposal skripsi ini dimana penulis akan

mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan yang merupakan intisari

dari pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis, yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Dan saran yang

akan diberikan oleh penulis dimana saran tersebut berisikan rekomendasi hukum baru

atau perbaikan hukum.

 


