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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan, apakah itu perorangan maupun suatu badan hukum

bisa saja tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau

kebutuhannya. Untuk dapat mencukupi itu, biasanya orang atau suatu perusahaan

bisa melakukan peminjaman kepada pihak lain dan dari sinilah pencukupan dana

itu bisa didapati. Perorangan atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman

itu disebut dengan debitur, sebaliknya pihak yang memberikan pinjaman disebut

dengan kreditur. Dengan adanya pinjaman, maka dapat dikatakan adanya

kewajiban dari debitur untuk melunasi itu kepada kreditur. Tetapi apabila debitur

tidak mampu untuk melunasi segala utangnya dan telah memenuhi segala

persyaratan yang ada, maka dapat diajukan permohonan pailit, bisa itu dari pihak

kreditur maupun debiturnya.

Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur bertujuan untuk

menyelamatkan asset yang tersisa dari debitur agar kreditur mendapatkan

pembayaran dari piutangnya. Sedangkan permohonan pailit yang diajukan oleh

debitur bertujuan agar kegiatan usahanya dapat dihentikan dengan adanya

pertimbangan jika usahanya tetap diteruskan akan menimbulkan kerugian terus

menerus terhadap debitur itu sendiri.
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Peraturan kepailitan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu

S. 1905-217 juncto S. 1906-348, tetapi praktek peraturan ini hampir tidak

dipakai.1 Beberapa hal yang menyebabkan seperti itu antara lain karena

banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, diperlukan waktu persidangan

yang lama, dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas.

Peraturan kepailitan tersebut kemudian diperbaharui dengan keluarnya

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang

No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan,

maka dunia hukum diramaikan dengan diskusi dan kasus-kasus mengenai

kepailitan di pengadilan yaitu pengadilan niaga. Peraturan kepailitan ini tidak

menggantikan peraturan yang lama, yaitu Fallissement Verordening, hanya saja

mengubah dan menambahkan.2 Keunggulan dari Undang-Undang ini adalah

prosedurnya serba cepat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut lalu diperbaiki dan diganti

dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Demikianlah perkembangan

hukum kepailitan yang mulanya sangat jarang dipakai tetapi dengan berlakunya

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 yang disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 kemudian menjadi semakin banyak dipakai dan

merupakan pemandangan sehari-hari di pengadilan niaga.3

1 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 1
2 Ibid.
3 Ibid., hal 2
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, pengertian

Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kuratur dibawah

pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

Dengan begitu seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa debitur mempunyai

kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap kreditur. Demi memantapkan

keyakinan tersebut, dari beberapa asas yang menyangkut jaminan di dalam

hukum, dapat diambil dua asas yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata)4 yaitu sebagai berikut:

Pasal 1131

Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian

hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur.5

Pasal 1132

Harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama-sama bagi semua

krediturnya; hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut

keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan

4 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 4
5 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 



)

masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu

terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya.6

Pasal 1132 KUH Perdata mengandung prinsip paritas creditorium yang

mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama dengan

kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki

alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dengan

adanya kalimat “kecuali apabila di antara para kreditur itu terdapat alasan yang

sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur-kreditur

tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditur lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan kreditur tersebut terdapati 3 jenis kreditur.

Pertama, kreditur konkuren, kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lain

secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing

dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak

jaminan. Kedua, kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak

prioritas. Sesuai dengan KUHPerdata hak istimewa tersebut mengandung makna

hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga

tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Ketiga adalah

kreditur separatis, kreditur pemegang jaminan atas hak kebendaan yaitu gadai,

jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek.7 Dikatakan separatis yang

berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan

6 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7 Mushawwir Arsyad “Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan” http://arsyadshawir.blogspot.com/ diakses
tanggal : 16 November 2011
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dari kreditur lainnya, dalam arti ia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil

penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya seolah-olah tidak terjadi

kepailitan. Dengan adanya kata “seolah-olah” dalam Pasal 55 ayat (1) Undang

Undang Kepailitan, maka harta separatis tersebut tetap masuk dalam harta budel

pailit meskipun dipisahkan dengan harta pailit yang lain.

Dalam hal mengeksekusi jaminan utang seperti yang telah dijelaskan

bahwa kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan

utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil

penjualan jaminan utang tidak menutupi masing-masing seluruh utang, kreditur

separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai

kreditur konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan melebihi utang, plus bunga

setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3)), serta ongkos dan utang (Pasal 60

ayat (1)), kelebihan tersebut harus diserahkan kepada pihak debitur.

Hanya saja, meski kreditur separatis dapat mengeksekusi dan mengambil

sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetap ia tunduk pada hukum tentang

penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 hari

untuk kepailitan terhitung sejak tanggal putusan pailit sesuai dengan ketentuannya

dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kasus yang belum lama terjadi yang dapat memberi gambaran tentang

kreditur separatis sebagai penerima jaminan fidusia di dalam kepailitan yaitu

kasus pailitnya Danny Lukita selaku penjamin pribadi PT Fit – U Garment (dalam

pailit). PT Fit – U Garment Industry adalah salah satu manufaktur garment yang
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berkualitas tinggi. Perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan untuk

dinyatakan pailit dan telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat No. 25/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sebagai bentuk pelaksanaan

putusan tersebut, dalam proses pemberesan dan penjualan budel pailit, Citibank

sebagai salah satu Kreditur mendapat pembayaran sebagian untuk pelunasan

utang dari hasil penjualan Jaminan Fidusia oleh Kurator sebesar USD 6.966,56.

Tetapi sisa utang Perusahaan tersebut masih sangat besar yaitu sejumlah USD

1.626.837,13.

Danny Lukita selaku Direktur Utama dari PT Fit U – Garment dan juga

selaku penjamin pribadi yang tertuang di dalam Irrevocable Guaranty and

Indemnity, memberikan jaminan berupa fidusia atas barang-barang persediaan

Perusahaan yang terdiri dari barang jadi, bahan baku dan barang setengah jadi

kepada Citibank untuk pelunasan pembayaran utang yang timbul dari Fasilitas

Kredit Ekspor, tertuang di dalam sertifikat jaminan fidusia

No.W8.0011364.HT.04.06 tahun 2006 tertanggal 27 November 2007 jo Akta

Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 20 November 2006.

Dalam Irrevocable Guaranty and Indemnity, Danny melepaskan haknya

yang diatur di dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta

Pasal 1430, Pasal 1431, Pasal 1821, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal

1847, Pasal 1848, dan Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sehingga akibat dari dilepaskannya hak tersebut, Citibank dapat melakukan upaya

pelunasan hutang PT Fit U – Garment (dalam pailit) dengan permohonan
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kepailitan terhadap Danny Lukita sebagai penjamin utang Perusahaan tersebut

berdasarkan ketentuan Pasal 1832 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan adanya putusan kepailitan PT Fit U – Garment.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian penulisan hukum mengenai prosedur terjadinya kepailitan

terhadap sebuah perusahaan dan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai

penerima jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit perusahaan tersebut

dengan pendekatan kasus Danny Lukita yang mengacu kepada beberapa peraturan

kepailitan serta jaminan fidusia. Penulis dengan ini mengajukan skripsi yang

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEBAGAI

PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM DEBITUR PAILIT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permaasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan

pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya pailit terhadap PT Fit – U Garment

Industry?

2. Bagaimana proses terjadinya pailit terhadap Danny Lukita?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan

fidusia pada saat pemberesan harta pailit PT Fit – U Garment

Industry?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri dan menganalisis proses terjadinya pailit

terhadap PT Fit – U Garment Industry

2. Untuk menelusuri dan menganalisis proses terjadinya pailit

terhadap Danny Lukita

3. Untuk menelusuri dan menganalisis perlindungan hukum bagi

kreditur penerima jaminan fidusia pada saat pemberesan harta

pailit terhadap PT Fit – U Garment Industry

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui lebih

mendalam tentang proses terjadinya kepailitan, perlindungan hukum terhadap

kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam rangka debitur pailit, proses

kreditur bisa menjadi penjamin fidusia, dan hukum yang mengatur tentang

jaminan fidusia dalam debitur pailit tersebut, khususnya:

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan pengetahuan tentang hukum khususnya

perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima

jaminan fidusia

- Sebagai tambahan pengetahuan yang mendalam dan

komperhensif tentang perlindungan hukum terhadap

peran kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam

hal debitur pailit
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2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukkan terhadap

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk

melindungi para kreditur separatis

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri lima bab yang disusun secara

sistematis yang terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup yang

meliputi kesimpulan dan saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yaitu

mengenai perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan

fidusia dalam debitur pailit selain itu juga terdapat bab yang

mengungkapkan mengenai perumusan masalah yang hendak dibahas

beserta tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika yang

digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi kerangka teori yang akan mengantar pembaca kepada

pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur penerima

jaminan fidusia dalam debitur pailit. Bab ini juga berisi kerangka
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konseptual yang merumuskan pengertian-pengertian yang berkaitan

dengan penerima jaminan fidusia serta kepailitan debitur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi

ini. Dimulai dari jenis penelitian yaitu penelitian normatif, lalu prosedur

perolehan bahan penelitian, sifat analisis dari skripsi ini yang berisi

pendekatan-pendekatan yang dipakai dan diakhiri dengan hambatan dan

penanggulangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, yang

merujuk pada rumusan masalah berupa terjadinya kepailitan terhadap

debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia

dalam debitur pailit.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari

buah pemikiran yang telah dihasilkan oleh penulis dan saran yang

merumuskan hal baru bagi topik yang dibahas oleh penulis.

 


