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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Peraturan Undang-Undang di Indonesia mengenai hukum kepailitan 

sebenarnya sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, yaitu 

sejak zaman penjajahan Indonesia oleh Belanda. Sejak tahun 1905 saat 

masih dijajah Belanda, Belanda memberlakukan S.1905-217 juncto S.1906-

348.1 Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan Failissement 

Verordening. Failissement Verordening adalah awal mula pengaturan 

mengenai kepailitan diwariskan kepada Indonesia sekitar tahun 1905.2 

Awalnya Undang-Undang kepailitan menurut sejarah hukum lebih 

mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum bagi para Kreditor 

dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti kepada Kreditor dalam hal 

pelunasan utang Debitor yang belum dibayar.3  

Namun seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia, banyak 

kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

dimana hal tersebut memberikan urgensi untuk adanya keseimbangan 

perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang untuk melindungi 

tidak hanya kepentingan para Kreditor tetapi juga kepentingan para 

 
1 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)  hal. 

3. 
2 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 6. 
3 Erman Radjagukuguk, Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 

Tentang Kepailitan, (Bandung: Alumni, 2001) hal. 181. 
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Debitor.4 Urgensi itu terjadi sekitar bulan Juli 1997 dimana merupakan awal 

dari krisis moneter terbesar di Indonesia yang memuncak pada tahun 1998. 

Hal tersebut disebabkan oleh ekstrimnya fluktuasi nilai tukar rupiah dengan 

dolar Amerika. Nilai tukar rupiah dengan dolar pada saat krisis moneter 

mencapai kisaran Rp. 2.000,00 hingga Rp. 17.000,00 hanya dalam hitungan 

bulan.5 Hal ini sungguh berdampak pada perekonomian di Indonesia, 

dimana hutang piutang memuncak dan menjadi masalah yang sangat 

penting pada saat itu. Tidak sedikit debitor yang mengalami pembengkakan 

hutang yang menyebabkan debitor-debitor tidak bisa melunaskan hutang-

hutangnya.6 Melihat hal itu sangat dibutuhkan instrumen hukum yang dapat 

menopang dan membantu penyelesaian masalah hutang piutang pada saat 

itu dengan cepat dan efektif. Namun pada kenyataannya saat itu, melihat 

instrumen hukum yang mengatur mengenai kepailitan belum cukup 

memadai.7 Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa peraturan 

kepailitan pada saat itu tidak memberikan keseimbangan pada kreditor dan 

debitor serta proses penyelesaian kepailitan sangat lambat dan tidak dapat 

dipastikan hasilnya.8 

Melihat hal ini, pemerintah merasakan urgensi untuk memperbaharui 

peraturan perundang-undangan yang mnegatur mengenai kepailitan degan 

 
4 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 4. 
5 Sylke Febrina Laucereno, “Nostalgia BI Krisis 98: Inflasi 70%, Dolar AS Tembus Rp 17.000” 

https://finance.detik.com/moneter/d-4601219/nostalgia-bi-krisis-98-inflasi-70-dolar-as-tembus-rp-

17000, diakses 10 September 2019. 
6 Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta 

Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 5. 
7 Ibid, hal.. 7. 
8 Ibid, hal. 6. 

https://finance.detik.com/moneter/d-4601219/nostalgia-bi-krisis-98-inflasi-70-dolar-as-tembus-rp-17000
https://finance.detik.com/moneter/d-4601219/nostalgia-bi-krisis-98-inflasi-70-dolar-as-tembus-rp-17000
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cepat dan efektif untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu. 

Ditambah lagi adanya masukan dan desakan dari IMF (International 

Monetary Fund) yang pada saat itu memberikan hutang kepada Indonesia 

untuk membantu Indonesia mencari jalan keluar dari masalah hutang 

piutang krises moneter. Keadaan ini tidak hanya membebankan dari segi 

ekonomi namun juga berdampak besar terhadap bidang-bidang yang lain 

seperti menimbulkan masalah-masalah ketenagakerjaan, dan aspek-aspek 

sosial lainnya. Jadi, pemerintah melihat keadaan ini sebagai suatu urgensi 

baru untuk memperbaharui sistem hukum kepailitan yang sebelumnnya 

hanya terfokuskan pada Kreditor saja namun sekarang juga memberikan 

keseimbangan kepada para Debitor.9 

Oleh karena itu, pada tanggal 22 April 1998 pemerintah Republik 

Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan sebagai peraturan sementara 

yang membantu mengakomodir penyelesaian hutang piutang yang 

membengkak pada saat itu. Kemudian 120 hari setelah diundangkannya 

Perpu tersebut pada tanggal 22 April 1998, DPR secara sah menerima 

peraturan tersebut menjadi Undang-Undang sah di Indonesia, yaitu 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.10 

 
9 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 4. 
10 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 

1996), hal.5-6. 
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Hal ini menimbulkan dampak positif bagi perundang-undangan dan 

hukum di Indonesia dimana kurang lebih 1 tahun setelah krisis moneter 

tersebut setelah pemerintah menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat 

peraturan baru untuk mengakomodir masalah tersebut, tidak disangka 

bahwa kegunaan hukum kepailitan tersebut membuahkan hasil. Hal tersebut 

dibuktikan dengan jumlah yang dihasilkan dalam waktu 3 tahun pertama. 

Dalam tiga tahun pertama, Pengadilan Niaga rata-rata menerima 72 

permohonan tiap tahunnya, dan dalam tiga bulan pertama dioperasikan pada 

tahun 1998, Pengadilan Niaga telah menerima 31 permohonan pailit, 

dimana di tahun selanjutnya permohonan pailit mengalami peningkatan 

menjadi 100 permohonan. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia 

membutuhkan perlindungan hukum kepailitan. Selama masih ada hutang 

piutang antara para pihak oleh karena itu perlindungan hukum kepailitan 

masih dibutuhkan, dan dalam hutang piutang kepentingan kreditor dan 

debitor juga perlu diperhatikan. Namun pada kenyataanya, dalam praktik 

perdagangan di Indonesia, terutama dalam hal hutang piutang, masih ada 

aksi-aksi itikad tidak baik.11 

Dalam dunia hukum kepailitan, itikad baik merupakan hal yang 

sangat penting. Namun, meskipun sangat diusahakan adanya keseimbangan 

perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor, tidak bisa dipungkiri 

memang cukup banyak debitor pailit yang memiliki itikad tidak baik dalam 

 
11 M. Hadi Shubhan, Op.cit., hal.13. 
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melunaskan seluruh hutangnya.12 Dalam praktiknya banyak modus atau 

cara yang digunakan oleh debitor guna mengalihkan hartanya sebelum 

pailit. Cara-cara yang digunakan debitor beragam, tidak sedikit debitor yang 

mengalihkan hartanya dengan cara menjual-belikan harta tersebut kepada 

pihak ketiga, ataupun menghibahkan harta tersebut, ataupun 

mentransferkan sejumlah dana kepada pihak ketiga guna mengalihkan 

hartanya agar harta tersebut tidak sampai jatuh kedalam boedel pailit yang 

akan dikerjakan dan dikumpulkan oleh kurator.  

Jika kreditor tidak mengetahui atau tidak dapat membuktikan aksi 

nakal debitor, tentu debitor akan lolos dari penagihan harta-harta yang 

dialihkan tersebut. Hal tersebut tentu akan memberikan kerugian yang 

cukup banyak bagi kreditor. Jadi dalam hal pelunasan utang debitor, dan 

dalam mendapatkan kembali harta-harta debitor yang dialihkan guna 

menghindari harta masuk kedalam boedel pailit akibat itikad tidak baik 

debitor, dibutuhkannya suatu instrumen hukum yang sanggup untuk 

memberikan paling tidak sebuah bantuan bagi kreditor untuk mendapatkan 

kembali aset-aset yang dialihkan oleh debitor. Instrumen itulah yang dikenal 

dengan Actio pauliana.13 

Actio pauliana adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan 

kembali harta-harta atau aset-aset debitor yang dialihkan oleh debitor 

dengan itikad tidak baik dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sebelum 

 
12 Salvian Salmon dan CST Kansil “Analisis Actio Pauliana Dalam Kepailitan Terkait Pemberian 

Fasilitas Kredit Terhadap Perushaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi” Jurnal Hukum 

Adigama, hal. 2. 
13 M. Hadi Shubhan, Op. cit., hal.348. 
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putusan pailit atas debitor. Namun dalam praktiknya tidak menutup 

kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

debitor dilakukan lewat dari jangka waktu 1 tahun dan masih dapat 

dipertimbangkan pembatalannya. Di Indonesia istilah actio pauliana ini 

dikenal dan digunakan dalam tiga lingkup yang berbeda, yaitu actio 

pauliana secara umum, actio pauliana warisan, dan juga actio pauliana 

kepailitan. Actio pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUH 

Perdata, actio pauliana yang secara spesifik mengatur mengenai waris 

diatur dalam Pasal 1061 KUH Perdata, dan yang terakhir actio pauliana 

yang secara spesifik mengatur mengenai kepailitan diatur dalam Pasal 41 

sampai dengan Pasal 50 UUK, dimana dalam skripsi ini seluruhnya akan 

membahas mengenai actio pauliana dalam lingkup kepailitan.14 Actio 

pauliana merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan kreditor guna 

melawan debitor-debitor nakal yang memiliki itikad tidak baik untuk 

membayar utangnya kepada debitor. Debitor yang memiliki itikad tidak 

baik dalam melunaskan seluruh hutangnya akan melakukan berbagai cara 

agar debitor tetap bisa menikmati hartanya dan tidak perlu menyerahkannya 

kepada kurator untuk dimasukkan kedalam boedel pailit.15 Seperti telah 

disebutkan sebelumnya, dalam praktiknya sangat banyak debitor yang 

mengalihkan hartanya dengan cara menjual belikan hartanya sendiri dengan 

harga tertentu ketika debitor mulai melihat bahwa debitor akan pailit dalam 

 
14 M. Hadi Shubnan, Op. cit., hal. 175. 
15 M. Alvi Syahrin, “Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya”, Jurnal Lex Librum, 

Vol IV, No.1 (Desember 2017), hal. 605-606. 
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waktu dekat. Hal tersebut dilakukan agar kreditor tidak bisa mengambil 

harta tersebut dan memasukkannya kedalam boedel pailit karena harta 

tersebut bukan lagi milik kepunyaan dari debitor. Selain itu ada juga yang 

melakukan hal serupa, yaitu mengalihkan harta pailit dengan cara 

menghibahkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Ada pula yang 

mengalihkannya dengan cara melakukan transfer dana kepada pihak ketiga. 

Pada dasarnya ada berbagai cara yang dapat debitor lakukan guna 

mengalihkan harta debitor agar sebisa mungkin tidak terdeteksi oleh 

kreditor. Melihat banyaknya debitor-debitor nakal yang berusaha 

mengalihkan harta pailit agar jauh dari jangkauan kreditor actio pauliana 

memberikan pijakan kepada kreditor untuk memperjuangkan harta yang 

dialihkan tersebut.16 

Actio pauliana selain memberikan pijakan namun juga ada batasan-

batasan dan pengukuran yang dapat digunakan kreditor untuk mengambil 

harta yang dialihkan tersebut. Seperti pemenuhan unsur-unsur gugatan actio 

pauliana. Kreditor dan kurator tidak bisa semenah-menah melakukan 

gugatan actio pauliana, perlunya dibuktikan unsur-unsur yang terkandung 

didalam ketentuan Pasal 41 dan 42. Seperti contohnya adanya perbuatan 

hukum, perbuatan tersebut merugikan kreditor, debitor patut atau dianggap 

patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor, dengan 

salah satu indikatornya adalah apabila perbuatan tersebut tidak wajib untuk 

 
16 Ferdinan Siboro, Ramli Siregar dan Windha, “Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan 

Harta Pailit Dalam Kepailitan”, Jurnal Hukum Ekonomi (Januari 2014), hal. 2. 



 

8 
 

dilakukan oleh debitor, dan juga perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Mengenai ketentuan 

jangk waktu 1 tahun ini dalam praktiknya ada putusan dimana hakim tidak 

sepenuhnya menggunakan jangka waktu 1 tahun sebagai unsur yang utama 

dalam menerima gugatan dari kurator, dimana hakim tidak 

memperbolehkan perbuatan yang dilakukan lebih dari jangka waktu 1 tahun 

tersebut. Hal-hal dasar ini menberikan kreditor pijakan dan tolak ukur dalam 

mengambil kembali harta debitor pailit yang dialihkan dengan itikad tidak 

baik. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi kreditor ini yakni actio 

pauliana mengacu pada Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Hak tersebut merupakan hak yang memberikan 

perlindungan keadilan bagi kreditor yang dapat digunakan guna mengambil 

kembali harta debitor yang harusnya masuk dalam boedel pailit. 

Dalam praktiknya meskipun dalam Pasal 41 hingga 49 Undang-

Undang hukum kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (yang setelah ini akan disebut 

UUK) telah diatur lebih detil mengenai actio pauliana, namun praktiknya 

tidak mudah untuk membuktikan tindakan merugikan yang dilakukan oleh 

debitor guna mengalihkan harta atau aset debitor yang seharusnya masuk 

dalam boedel pailit.17 Seperti telah dijelaskan sebelumnya tidak sedikit 

ditemukan adanya debitor-debitor yang mencoba menghindari tanggung 

jawabnya untuk membayar utang dengan adil. Debitor akan melakukan 

 
17 M. Alvi Syahrin, Op. cit., hal. 614-615. 
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berbagai cara untuk mengalihkan harta pailit agar kreditor tidak bisa 

memasukannya kedalam boedel pailit. Dalam pengaturan actio pauliana 

berkaitan dengan kepailitan yaitu dalam UUK hanya menyebutkan 

pembatalan terhadap suatu perbuatan hukum, namun pada dasarnya UUK 

tidak memberikan secara rinci perbuatan hukum apa saja yang termasuk 

didalamnya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan UUK 

memberikan fleksibelitas dan memberikan ruang untuk perkembangan 

hukum dan perbuatan hukum dengan kata lain pengaturan ini tidaklah kaku, 

dimana ada berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor nakal 

untuk mengalihkan harta pailitnya.  

Beberapa cara yang tidak jarang ditemukan adalah jual beli. Debitor 

nakal cenderung melakukan cara ini guna mengalihkan harta pailit kepada 

pihak ketiga dengan harga yang cenderung jauh lebih murah. Dengan 

dijualnya aset tersebut dengan harga yang lebih murah oleh karena itu aset 

yang dimiliki oleh debitor setelah melakukan jual beli akan semakin sedikit. 

Ada juga yang melakukan dengan cara hibah, tidak tanggung-tanggung 

debitor bisa langsung menghibahkan aset debitor kepada pihak ketiga 

dengan berbagai alasan guna mengalihkan harta pailit agar tidak 

dimasukkan kedalam boedel pailit. Cara yang ketiga yang bisa ditemukan 

adalah dengan mentransfer dana. Memang tidak begitu sering dijumpai 

tetapi ada debitor-debitor yang melakukan pengalihan harta pailit dengan 

cara yang demikian. Debitor yang melakukan transfer dana tidak 

menukarkan barang apapun ataupun menghibahkan apapun, debitor yang 
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melakukan ini hanya mentransfer dana kepada pihak ketiga dengan jumlah 

yang cukup besar tanpa keterangan dan alasan yang jelas. Tentunya aksi 

debitor-debitor nakal ini perlu ditindaklanjuti berhubung sering sekali 

terjadi. Oleh karena itu, dalam pembahasan dibawah akan dijabarkan lebih 

lagi mengenai pengaturan actio pauliana dan juga praktik debitor yang 

nakal dan kegunaan daripada actio pauliana dalam hukum kepailitan di 

Indonesia. Dengan adanya latar belakang ini oleh karena itu penulis mau 

melakukan penelitian skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PENGATURAN ACTIO PAULIANA DIKAITKAN 

DENGAN MODUS PENGALIHAN HARTA DEBITOR PAILIT DALAM 

PUTUSAN ACTIO PAULIANA DI INDONESIA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum actio pauliana di Indonesia? 

2. Bagaimana modus-modus pengalihan harta debitor pailit terkait dengan 

putusan actio pauliana di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam bab ini disebutkan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

skripsi adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menguraikan, membahas, dan meneliti mengenai ketentuan dan 

pengaturan actio pauliana dalam hukum kepailitan di Indonesia. 

2. Untuk menguraikan modus-modus yang dilakukan debitor-debitor nakal 

dalam mengalihkan harta pailit dikaitkan dengan putusan-putusan yang ada 

di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis penulis berharap bahwa skripsi ini dapat 

memberikan sebuah pemikiran dan sudut pandang yang baru dan jelas 

dalam Hukum Kepailitan, terutama mengenai actio pauliana, serta 

memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi para akademisi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penulis berharap bahwa dengan ditulisnya skripsi ini 

mengenai Hukum Kepailitan dan actio pauliana lebih spesifik, dapat 

memberikan informasi dan fakta yang dapat digunakan praktisi dalam 

melakukan pencegahan maupun menindaklanjuti modus debitor pailit 

yang mengalihkan harta pailitnya sebelum debitor pailit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam Penyusunan oleh karena itulah ini penelti menjabarkan permasalahan 

dan menguraikannya dalam lima bab. Dalam sub bab ini dengan maksud agar 
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pembaca memahami maksud dan tujuan tiap-tiap bab dan sub bab yang ada 

dalam oleh karena itulah ini. 

BAB I: PENDAHULUAN berisi tentang penguraian latar belakang, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA bersi tentang landasan teori-teori dan landasan 

 konseptual mengenai tinjauan umum kepailitan dan tinjauan umum 

Actio Pauliana. 

BAB III: METODE PENELITIAN berisi tentang metode yang menjadi 

landasan penelitian oleh karena itulah ini, yaitu macam penelitian, tipe 

penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS berisi tentang penguraian 

penelitian mengenai pengturan actio paulina di Indonesia dan juga 

pemaparan contoh-contoh modus pengalihan harta pailit. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran dari penelitian oleh karena itulah ini. 

 

 

  


