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                                                 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam 

hukumnya. Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan bahkan sudah ada 

Undang- Undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1095-

217 juncto S. 1960-348. Malahan dalam kehidupan sehari- hari, kata bangkrut 

sudah lama kita kenal. Kata bangkrut dalam bahasa inggris dikenal dengan 

bankrupt yang berasal dari Undang- Undang Itali yang disebut dengan Banca 

Rupta.1 

 Kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU No. 37 tahun 2004 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 ini. 

 Berkembangnya hukum kepailitan di Indonesia adalah saat Pemerintah RI 

mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 1998. Perpu nomor 1 tahun 1998 ini 

mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan itu. Perpu kepailitan 

ini kemudian menjadi Undang- Undang nomor 4 tahun 1998. Kemudian 

                                                           
1Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010 

), hal 3-8 
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Undang- Undang No. 4 tahun 1998 diganti dengan Undang- Undang nomor 37 

tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang masih berlaku sampai saat ini. 

Menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, syarat 

dalam mengajukan permohonan kepailitan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 

yaitudebitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 

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

dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri 

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Oleh karena itu, syarat 

kepailitan itu sendiri menurut Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Debitor paling sedikit memiliki 2 kreditor  

b. Harus terdapat utang berdasarkan pengertian utang yang dijabarkan pasal 

1 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU. 

c. Utang tersebut harus yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  

Pengertian utang menurut UU Kepailitan dan PKPU  Pasal 1 ayat 6 adalah 

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik 

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung 

mau 

pun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena 

perjanjian atau Undang- Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila 

tidak dipenuhi akan memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan 
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pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka perlu diperhatikan siapa yang dimaksud dengan debitor dan kreditor. 

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud 

dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

Undang- Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan debitor menurut Pasal 1 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU 

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang- Undang 

yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 

Jika kita melihat dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang- 

Undang Kepailitan dan PKPU dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit 

merupakan suatu putusan pengadilan yang artinya bahwa sebelum adanya 

suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat 

dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman 

putusan pernyataan pailit tersebut, jadi berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, 

yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan tanpa 

terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang konkuren 

mereka.2 

Kepailitan menyebabkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala 

hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan ke 

dalam harta pailit. Menurut Pasal 22 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU, 

                                                           
2Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,1999), hal.12 
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harta kekayaan debitor tidak meliputi benda termasuk hewan, alat medis, 

tempat tidur dan perlengkapannya dan bahkan makanan untuk 30 hari yang 

terdapat di tempat itu, kemudian juga segala sesuatu yang diperoleh debitor 

dari pekerjaannya sendiri dan uang yang diberikan kepada debitor untuk 

memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang- Undang. 

Pembekuan hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan 

pernyataan pailit diucapkan.  

 Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit diartikan mengurus dan 

membereskan harta pailit, termasuk juga utang – utang si pailit. Dalam Pasal 

144 UU Kepailitan dan PKPU, si pailit berhak untuk menawarkan suatu 

perdamaian kepada semua kreditornya. Menurut Pasal 145 jika debitor pailit 

mengajukan rencana perdamaian paling lama 8 hari sebelum rapat pencocokan 

piutang, rencana perdamaian itu wajib dibicarakan dan diambil keputusan. 

Apabila pada rapat kreditor tersebut ternyata si pailit tidak memajukan 

penawaran perdamaian, oleh karena itu menurut Pasal 178 Undang- Undang 

Kepailitan dan PKPU demi hukum harta pailit dalam keadaan tak mampu 

membayar atau insolvensi. 

 Terhitung sejak insolvensi terjadi, maka dimulailah proses pengurusan dan 

atau pemberesan harta pailit, termasuk tagihan atau utang para kreditor. Proses 

penagihan utang para kreditor mulai sejak kurator membuat catatan daftar 

piutang si pailit.Tata cara pemberesan harta pailit ini secara teoritis terlihat 

mudah, namun dalam praktiknya ternyata banyak mengalami kendala. Karena 
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terdapat kendala akibatnya proses penyelesaian perkara kepailitan seolah- olah 

tidak kunjung selesai. 

Undang- Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara 

pengurusan tagihan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali ditemukan 

kesulitan, sehingga pengadilan niaga tidak dapat menyelesaikan perkara 

kepailitan secara cepat dan efektif. Disamping masalah piutang, kesulitan juga 

timbul dalam pengurusan harta pailit yang disebabkan karena debitor kurang 

bekerja sama dengan kurator. Oleh karena itu permasalahan pemberesan harta 

pailit masih banyak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.3 

 Hukum dan ekonomi adalah 2 landasan kuat yang menopang 

pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Dalam dunia bisnis, adanya 

persediaan modal menjadi salah satu andil yang penting, terutama untuk 

pendirian suatu badan usaha dan juga bagi pengembangan usaha yang sudah 

ada. Salah satu cara yang ditempuh oleh para pemilik usaha di dalam 

mengatasi kekurangan modal usaha adalah dengan meminjam uang kepada 

lembaga keuangan seperti Bank. 

 Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya 

kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna 

                                                           
3Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2009 ), hal 58 
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menghadapitantangan- tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam 

perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.4 

 Pinjam meminjam antara pengusaha dengan Bank didasari suatu perjanjian 

yaitu perjanjian utang piutang, di mana pihak pengusaha sebagai debitor dan 

pihak Bank sebagai kreditor, debitor harus melunasi utangnya tersebut dalam 

tenggang waktu yang telah disepakati secara bersama- sama. Tetapi seringkali 

pengembalian utang debitor mengalami kemacetan, terkadang juga debitor 

tidak dapat melunasi utangnya sama sekali. Tertundanya pelunasan utang 

debitor kepada Bank tentunya membawa kerugian kepada pihak Bank. 

 Bank akan tetap berusaha agar dana yang telah diberikan kepada debitor 

dapat dikembalikan. Tetapi pada kenyataannya seringkali penyelesaian utang 

tersebut berlangsung sangat lambat karena debitor dan kreditor hanya 

mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang biasa tanpa adanya jaminan 

yang diberikan oleh lembaga jaminan yang kuat. 

 Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan 

kebutuhan akan kredit di mana pemberian fasilitas kredit ini memerlukan 

jaminan demi keamanan permberian kredit tersebut.5  Sebelum tahun 1996, 

lembaga jaminan hak tanggungan belum terbentuk dengan kuat secara yuridis, 

pembentukannya hanya didasarkan pada putusan hakim di mana putusan 

                                                           
4Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 

hal.4 

 
5Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan 

dan Jaminan Perorangan, ( Yogyakarta: Liberty,1980), hal.1 
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hakim terhadap suatu kasus di Indonesia tidak mengikat seluruh pihak karena 

Indonesia menganut sistem civil law. 

Dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 

Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah Nomor 4 Tahun 1996 

memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan 

eksekusinya terhadap kasus-kasus wanprestasi di dalam perjanjian utang 

piutang. UUHT memberikan kreditur pemegang jaminan hak separatis yang 

didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk dapat mengeksekusi obyek 

jaminan hak tanggungan apabila debitor cidera janji. Kepastian hukum 

diartikan sebagai suatu keadaan di mana para pencari keadilan dapat 

mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana yang akan 

berlaku, dan hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.6 

 Jika kita teliti lebih mendalam, kita menyadari masih adanya permasalahan 

yang perlu dibenahi mengenai faktor kepastian hukum dan kemudahan yang 

dimiliki oleh para kreditor pemegang hak tanggungan, terutama dalam 

pelaksanaan eksekusi lelangnya ketika debitor dinyatakan pailit. Pelaksanaan 

eksekusi lelang obyek hak tanggungan oleh kreditor separatis diatur juga 

dalam UU Kepailitan dan PKPU. 

Dalam Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Bank 

sebagai kreditor separatis dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah- olah 

tidak terjadi kepailitan. Tetapi ketentuan tersebut masih harus mengacu pada 

                                                           
6 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur- Unsur Perikatan, Cet II, ( Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1985), hal.142 
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Pasal 5 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa masih adanya masa tunggu 90 

hari sebelum melakukan eksekusi. 

Ketentuan hukum di atas menjelaskan bahwa di dalam proses kepailitan, 

Bank tidak serta merta dapat melakukan eksekusi lelang terhadap obyek hak 

tanggungan ketika debitor mengalami kepailitan karena harus melalui masa 

tunggu tersebut. Hambatan lainnya yang membuat pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan menjadi tidak memiliki kemudahan dan faktor kepastian hukum 

yang menjadi pokok persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

adanya aksi penolakan dengan cara demonstrasiyang dilakukan oleh pihak 

ketiga selaku kreditor konkuren ketika hendak diadakannya lelang eksekusi 

obyek hak tanggungan, seperti dalam kasus PT. Dwimas Andalan Bali 

melawan PT. Karsa Industama Mandiri ini. 

 Menurut Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa kreditor separatis dapat 

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Adanya aksi penolakan atau demonstrasi dari pihak ketiga dan yang akhirnya 

menyebabkan proses lelang menjadi ditunda menyebabkan hak dari kreditor 

separatis menjadi hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial 

yang dimiliki kreditor separatis masih lemah dan tidak sejalan dengan faktor 

kepastian hukum jaminan khususnya UUHT di Indonesia. 

Hak separatis bank untuk melakukan parate executieyang seharusnya telah 

dijamin secara kuat oleh UUHT sebagai sumber hukum utama hukum hak 
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tanggungan di Indonesia menjadi hilang atau tertunda pelaksanaan 

eksekusinya yang tentunya membawa kerugian bagi pihak bank sebagai 

kreditur separatis, mengingat percepatan pengembalian dana pinjaman debitor 

kepada kreditur separatis seperti halnya bank, sangat mendukung roda 

perekonomian khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada 

umumnya7.  

Hal ini juga bertentangan dengan ciri hukum jaminan hak tanggungan di 

Indonesia yang diatur dalam penjelasan umum UUHT angka 9 di mana salah 

satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. 

Karena masih rancunya perlindungan hukum untuk kreditor separatis 

dalam kasus kepailitan PT. Dwimas Andalan Bali melawan PT. Karsa 

Industama Mandiri maka penulis akan menganalisa dan mengkaji lebih dalam 

mengenai perlindungan kreditor separatis dalam kasus ini. Atas permasalahan 

ini maka disusunlah skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis 

dalam Kasus PT. Dwimas Andalan Bali melawan PT. Karsa Industama 

Mandiri” 

 

 

 

 

 

                                                           
7Herowati Poekoso, Parate Executie Objek Hak Tanggungan, ( Yogyakarta : LaksBang  Pressindo, 

2007 ), hal. 337 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum Kreditor Separatis dalam 

mengeksekusi Hak Tanggungan pada proses kepailitan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum kreditor separatis dalam kasus PT. 

Dwimas Andalan Bali melawan PT. Karsa Industama Mandiri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menemukan bagaimana perlindungan hukum kreditor separatis 

dalam mengeksekusi Hak Tanggungan pada proses kepailitan. 

2. Untuk menelusuri bagaimana perlindungan hukum kreditor separatis 

dalam kasus PT. Dwimas Andalan Bali melawan PT. Karsa Industama 

Mandiri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis : diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam membangun penegakkan hukum di Indonesia, 

terutama masalah yang menyangkut perlindungan hukum bagi kreditor 

separatis dalam mengeksekusi Hak Tanggungan. 

2. Secara praktis : memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

penegakkan hukum di Indonesia serta dalam upaya penyelesaian 
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permasalahan perlindungan hukum kreditor separatis dalam 

mengeksekusi Hak Tanggungan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang 

memuat mengenai hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan dalam 

skripsi ini, kemudian penulis merumuskan dua masalah dalam Rumusan 

Masalah. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam skripsi ini. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yang berisi kerangka berpikir peneliti mengenai 

permasalahan yang timbul yang didasarkan pada teori-teori yang ada 

sebagai pedoman daripada penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi 

landasan konseptual yang menjelaskan mengenai pengertian tertentu yang 

digunakan dalam skripsi agar maknanya tidak meluas. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

pendekatan-pendekatan yang digunakan Penulis untuk memperoleh bahan 

penelitian, sifat analisis yang digunakan Penulis dalam meneliti bahan-

bahan penelitian yang diperoleh dan menjelaskan pula tentang hambatan 

dan penanggulangan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh Penulis dalam 

penelitian hukum ini. 

 

BAB 4 : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan analisis penelitian yang 

akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Bab ini akan 

membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor 

separatis dalam mengeksekusi hak jaminan atau hak tanggungan dalam 

proses kepailitan. Bab ini juga menjelaskan analisa penulis mengenai 

perlindungan kreditor separatis dalam kasus PT. Dwimas Andalan Bali 

melawan PT. Karsa Industama Mandiri. 

 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang memuat 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan saran yang berisi 
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argumentasi hukum dari peulis yang diberikan sebagai informasi yang 

berguna bagi penelitian selanjutnya. 

  


