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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di zaman ekonomi yang begitu berkembang sangat pesat sekarang ini 

membuat manusia menginginkan untuk membuka suatu usaha baru ataupun 

melakukan pengembangan bidang usaha yang telah mereka jalani sekarang. Oleh 

karena itu, banyak diantara pelaku usaha yang melakukan berbagai cara untuk 

mengembangkan usaha mereka agar tidak tertinggal dari para pelaku usaha 

lainnya. Tetapi untuk melakukan pengembangan suatu usaha tidaklah mudah dan 

bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, tidak semua pelaku usaha 

itu mempunyai dana yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka maka 

berbagai cara mereka tempuh salah satunya dengan cara memperoleh pinjaman 

dari pihak lain agar kekurangan dana tersebut dapat terpenuhi. Sumber pinjaman 

dana sendiri dapat berasal dari bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 

Pelaku usaha yang memperoleh pinjaman disebut dengan debitor, sebaliknya 

pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditor. Jika debitor tidak 

dapat melunasi utangnya kepada kreditor sampai dengan waktu yang telah 

ditentukan, maka pihak kreditor dapat mengajukan permohonan pailit. 

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun atas 

permintaan seorang atau lebih kreditornya. Permohonan pailit diajukan bertujuan 

untuk melindungi para kreditor dengan mendapatkan kepastian hukum yang jelas 

dalam menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitornya. Tetapi 
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permohonan pailit baru dapat diajukan apabila si debitor mempunyai dua atau 

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

tempo dan dapat ditagih.
1
  

Setiap negara mengenal hukum kepailitan di dalam hukumnya salah 

satunya di Indonesia. Hukum kepailitan sudah dikenal sejak zaman Romawi.
2
 

Pada awal mulanya diberlakukan Faillisements Verordening Stb 1905 No. 217 jo 

Stb 1906 No. 348 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 

Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga 

menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan kembali dengan 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.
3
  

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2007, disebutkan 

bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4

 Permohonan 

pernyataan pailit dapat diajukan karena adanya debitor yang mempunyai utang 

kepada kreditor karena suatu perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya 

dapat ditagih di muka pengadilan. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau 

dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun 

                                                         
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1) 
2  Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999), 

hal.3 
3 Kartini Muljadi, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, (Bandung: Alumni, 

2001), hal.3 
4 Republik Indonesia, op.cit., Pasal 1 ayat (1) 



 3 

mata uang asing, baik secara langsung maupun 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.
5

 Suatu permohonan 

pernyataan pailit dapat diputuskan oleh Pengadilan yakni Pengadilan Niaga dan 

yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah seorang advokat. Tidak setiap 

orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bahkan, 

panitera wajib untuk tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila 

diajukan oleh pihak yang tidak berwenang hal ini tercantum dalam Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004.
6
  

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada 

kreditornya dan setiap kreditor juga mempunyai hak untuk mendapatkan kembali 

uang yang telah dipinjamkan oleh debitornya. Apabila debitor itu tidak dapat 

melakukan tanggung jawabnya dan tidak mempunyai itikad yang baik untuk 

melakukan pelunasan terhadap utangnya maka para kreditor berhak untuk 

melakukan permohonan pernyataan pailit. Dimana harta milik debitor yang akan 

menjadi harta jaminan bagi para kreditornya dan hal itu pula akan diputuskan di 

Pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat penjelasan 

tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditornya. Pasal 1131 

Undang-Undang KUHPerdata menyebutkan bahwa “Segala harta kekayaan 

debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala 

                                                         
5 Ibid, Pasal 1 ayat (6) 
6 Ibid, Pasal 2 
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perikatan debitor”.
7
 Dalam hal demikian, jaminan dianggap dapat memberikan 

kepastian bagi kreditor bahwa piutangnya akan dibayar oleh debitornya. Aspek 

jaminan juga merupakan hal yang penting dalam terjadinya perjanjian utang 

piutang karena jaminan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diterima oleh 

kreditor yang diberikan oleh debitor sebagai jaminan utang piutang.  

Dalam hal dimana seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan 

debitor itu tidak dapat membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan 

menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan 

seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor 

tersebut. Hasil eksekusi harta debitor sepenuhnya dipakai untuk membayar utang 

kepada kreditornya. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai kreditor lebih dari 

satu dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua 

kreditornya, maka para kreditor akan menggunakan segala cara, baik yang halal 

maupun yang tidak halal untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih 

dahulu.  

Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap kreditor mempunyai hak untuk 

mendapatkan kembali seluruh piutang debitornya. Di dalam UU Kepalilitan dan 

PKPKU telah diatur dengan sangat jelas tentang perlindungan hukum terhadap 

setiap kreditor yang dirugikan oleh debitornya. Meskipun semua peraturan itu 

sudah ada dan jelas tentang perlindungan terhadap pihak kreditor, tetapi kesalahan 

dalam penerapannya masih saja bisa terjadi. 

                                                         
7 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Kasus yang belum lama ini terjadi dapat dijadikan sebagai gambaran 

tentang tidak adanya perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam kasus 

kepailitan antara PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk (pemohon pailit) dan 

PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG (termohon pailit). PT. ACE 

HARDWARE INDONESIA, Tbk awalnya bekerja sama dengan PT. GRIYA 

MARICAYA GEMILANG dalam bentuk perjanjian sewa menyewa terhadap 

sebuah bangunan yang mana PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG selaku 

pemilik Hak Guna Bangunan dan PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk  

selaku penyewa bangunan tersebut.  

PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk selaku penyewa memberikan 

7 bilyet giro dimana bilyet giro tersebut pada dasarnya sebagai jaminan untuk 

pembayaran atas masa sewa selama 10 tahun dan akan dikembalikan kepada PT. 

ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk untuk ditukar dengan pembayaran 

sejumlah nilai angsuran kepada PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG. Ke 7 

bilyet giro tersebut tidak boleh dicairkan oleh PT. GRIYA MARICAYA 

GEMILANG tanpa sepengetahuan PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk 

terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian setelah perjanjian sewa menyewa itu 

PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG mencairkan bilyet giro tanpa 

sepengetahuan PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk. Oleh karena itu, 

diadakanlah pertemuan dan dalam pertemuan tersebut PT. GRIYA MARICAYA 

GEMILANG sepakat menganggap dan mengakui bahwa pencairan bilyet giro 

tersebut sebagai utang kepada PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk dan 

wajib dibayar oleh PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG pada saat ditagih. 
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Namun, hingga permohonan pailit diajukan PT. GRIYA MARICAYA 

GEMILANG belum ada pembayaran dan utangnya telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih.  

Selain mempunyai utang kepada PT. ACE HARDWARE INDONESIA, 

Tbk, ternyata PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG juga mempunyai utang 

kepada kreditor lain yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar yaitu: 

- Handy Lim 

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 

- Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan 

Berdasarkan dari bukti yang ada dimana debitor memiliki lebih dari satu 

kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka pihak kreditor 

telah memenuhi syarat dan dapat mengajukan permohonan pailit. Dimana dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

syarat mengajukan pernyataan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih 

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

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya.
8
 Kemudian permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila 

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 

untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 

dipenuhi, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
9
 

Akan tetapi, permohonan pernyataan pailit oleh PT. ACE HARDWARE 

                                                         
8 Republik Indonesia, op.cit., Pasal 2 ayat (1) 
9 Ibid, Pasal 8 ayat (4) 
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INDONESIA, Tbk kepada PT. GRIYA MARICAYA GEMILANG ditolak dalam 

Putusan No. 91 K/Pdt.Sus/2013 Jakarta Pusat yang bukti-bukti jelas ada dan 

debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu 

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih itu benar adanya dan telah 

dibuktikan di depan Pengadilan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum mengenai prosedur pengajuan permohonan 

kepailitan dan perlindungan hukum terhadap kreditor dengan pendekatan kasus 

antara PT. ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk dan PT. GRIYA MARICAYA 

GEMILANG. Penulis dengan ini mengajukan sebuah karya tulis dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITOR 

BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

selanjutnya perumusan pokok permasalahan yang perlu penulis bahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak kreditor berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU ? 
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2. Bagaimana permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor berdasarkan 

kasus perkara No. 91 K/Pdt.Sus/2013 ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak kreditor berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU. 

2. Menganalisis permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor berdasarkan 

kasus perkara No. 91 K/Pdt.Sus/2013. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

praktisi hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap kreditor 

dan prosedur dalam menetapkan putusan dalam perkara Kepailitan.  

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan dapat memberi wawasan yang baru khusunya dalam bidang 

Kepailitan.  
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas topik dari 

skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya menjadi 2 (dua) 

sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam 

landasan teori diuraikan secara garis besar tentang pengertian 

Kepailitan, sejarah Kepailitan di Indonesia, fungsi Kepailitan, 

akibat terjadinya Kepailitan, cara permohonan pengajuan 

Kepailitan, jangka waktu pelunasan utang, dan teori-teori umum 

tentang Kepailitan. Selanjutnya dalam landasan konseptual 

diuraikan pengertian mengenai hal-hal yang terkait dengan 

Kepailitan agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai 

jenis metode penelitian yang digunakan, bagaimana prosedur 
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dalam memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan 

diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi pada saat 

penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai macam 

hambatan tersebut dalam menyusun skripsi ini. 

 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jaminan perlindungan hukum terhadap pihak 

kreditor yang dirugikan karena debitornya sejak permohonan pailit 

diajukan sampai putusan akhirnya berdasarkan Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembataran Utang dan menjelaskan tentang sikap Pengadilan 

dalam menangani kasus perkara kepailitan agar memutuskan suatu 

perkara secara adil dan dapat diterima semua pihak berdasarkan 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV 

dan disertai dengan saran-saran yang relevan. 
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