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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam kegiatan perekonomian di masyarakat istilah “utang piutang” 

tentunya bukan hal yang asing lagi. Kegiatan pinjam meminjam uang ini 

sudah dilakukan semenjak lama, biasanya dilakukan bagi masyarakat yang 

memerlukan dana atau modal usaha. Bisa dikatakan bahwa kegiatan pinjam 

meminjam uang ini adalah hal yang lazim dilakukan untuk mendukung 

kehidupan perekonomian masyarakat, baik melalui bank maupun dari pihak 

lain. Pihak yang memberikan pinjaman uang atau pihak yang berpiutang 

disebut kreditor sedangkan pihak yang meminjam uang atau pihak yang 

berhutang disebut debitor. Di era perekonomian modern ini utang piutang 

antara kreditor dan debitor lazimnya dituangkan ke dalam perjanjian yang 

sering disebut perjanjian utang piutang, meskipun memang utang dapat timbul 

pula dari undang-undang. Tentunya perjanjian utang piutang tersebut 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditor dan debitor. Kreditor 

mempunyai hak untuk menagih hutang kepada debitur dan debitor mempunyai 

kewajiban untuk membayar kepada kreditor sesuai yang diperjanjikan.  

Namun sering kali permasalahan muncul apabila debitor tidak 

membayar utangnya kepada kreditor, baik karena debitor memang tidak 
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mampu membayar hutangnya kepada kreditor atau karena alasan lainnya. 

Tentunya ketidakmampuan debitor membayar hutang akan menimbulkan 

kerugian dan permasalahan terhadap kreditor-kreditor tersebut. Permasalahan 

yang akan timbul bukan hanya antara debitor dengan kreditor tetapi juga 

antara para kreditor. Di antara para kreditor, mereka akan saling dahulu 

mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitor dengan 

menguasai dan menjual harta kekayaan debitor tanpa memikirkan kepentingan 

kreditor lainnya. Oleh karena itu disinilah letak penting dari esensi hukum 

kepailitan agar hal tersebut tidak terjadi. Menurut Prof.Remmy Sjahdeini, 

Beliau mengungkapkan bahwa hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur 

mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor 

untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat 

prioritasnya. 1  Dengan kata lain hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat 

collective proceeding. Artinya, tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing 

kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor 

untuk kepentingan masing-masing.  Oleh karena itu hukum kepailitan 

mengatasi apa yang disebut collective action problem yang ditimbulkan dari 

kepentingan individu dari masing-masing kreditor 2. 

Sebagaimana masyarakat yang terus berkemban. Begitu pula hukum 

kepailitan juga harus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Hukum 

Kepailitan di Indonesia sudah ada sebelum  Indonesia merdeka, pada waktu 

                                                        
1 Sutan Remy Sjahdeini , Hukum Kepailitan :Memahami Failissementsverordening Juncto 

Undang –Undang No.4 tahun 1998, hal.12 
2 Emmy Yuhassarie – Kristiningrum, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: 

Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum 

Bisnis Lainnya Tahun 2004, ( Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal.xx 
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itu kasus kepailitan pedangang Indonesia diatur dalam Wetboek van 

Koophandel (WvK), buku Ketiga yang berjudul Van De Voorzieningen in 

Geval van Onvermogen van Kooplieden ( Peraturan tentang Ketidakmampuan 

Pedagang).Sedangkan, kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam 

Reglement op de Rechtsvordering , buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul : 

Van den Staat van Kennelijk Onvermogen ( Tentang Keadaaan Nyata-Nyata 

Tidak Mampu)3. Namun pada saat itu hukum kepailitan di Indonesia masih 

sulit dilaksanakan. Berkembangnya hukum kepailitan di Indonesia adalah 

semenjak lahirnya Perpu no.1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-

Undang No.4 tahun 1998 yang tidak terlepas dari kelemahan hukum kepailitan 

sebelumnya. Dalam perkembangannya Undang-Undang No.4 tahun 1998 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih berlaku sampai 

sekarang.  

Berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 ada persyaratan dalam 

mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 

ayat (1) UU No.37 tahun 2004 yang menyatakan debitor 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 

                                                        
3 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2009),hal.1 
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 tersebut dapat 

dapat diketahui syarat-syarat kepailitan sebagai berikut : 

a. Permohonan pailit dapat diajukan baik dari pihak debitor sendiri 

maupun dari satu atau lebih kreditornya 

b. Debitor harus mempunyai sedikitnya dua kreditor (concursus 

creditorium) 

c. Harus ada utang berdasarkan pengertian utang yang dijabarkan 

pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih 

e. Syarat sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

 

Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat kepailitan tersebut tidak 

terpenuhi maka permohonan kepailitan akan ditolak oleh Pengadilan. Oleh 

karena itu keharusan sekurangnya ada dua kreditor yang dimiliki oleh debitor 

adalah syarat yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan syarat tersebut, perlu 

diperhatikan siapa yang dimaksud dengan kreditor dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pembayaran utang sebagai penyebab berakhirnya 

perikatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata.   

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 2 UU No.37 tahun 2004 yang 

dimaksud kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian 

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

berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 UU No.37 tahun 2004 yang dimaksud 
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dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 

Kreditor atau debitor yang dimaksud pada umumnya merujuk pada 

pengertian orang perseorangan atau badan hukum. Namun yang menjadi 

pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan badan usaha yang bukan 

merupakan badan hukum dalam bentuk Joint Operation dapat ditempatkan 

sebagai subjek baik sebagai debitur maupun kreditur dalam kepailitan. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No.39, definisi Joint 

Operation ( Kerjasama Operasi) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 

di mana masing-masing sepakat utuk melakukan suatu usaha bersama dengan 

menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki secara bersama 

menanggung risiko usaha tersebut. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan 

pengertian Joint Operation dalam Surat Dirjen Pajak No. S-323/PJ.2/1989 

yaitu merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk 

menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai 

proyek tersebut selesai.  

Pada umumnya Joint Operation dapat terbagi menjadi dua tipe 

sebagai berikut :  

1. Administrative  Joint Operation 

Tipe Joint Operation ini sering disebut juga sebagai Kerja Sama 

Operasi (KSO) di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau 

Project Owner ditandatangani atas nama Joint Operation. Dalam 

hal ini Joint Operation dianggap seolah olah merupakan entitas 
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tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggung 

jawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas Joint 

Operation, bukan pada masing-masing anggota Joint Operation. 

Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, 

pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (joint cost) serta 

pembagian hasil (profit sharing) sehubungan dengan pelaksanaan 

proyek didasarkan pada porsi pekerjaan ( scope of works) masing-

masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement 

4. 

 

2. Non-Administrative Joint Operation 

Joint Operation dengan tipe ini dalam prakteknya di kalangan 

pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di 

mana kontrak dengan pihak Project Owner dibuat langsung atas 

nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini Joint 

Operation hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab 

terhadap Project Owner berada pada masing-masing anggota 5.  

 

Permasalahan mengenai Joint Operation muncul ke permukaan 

karena tidak ada suatu ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai 

Joint Operation.Ketentuan mengenai Joint Operation dalam sudut 

                                                        
4 http://www.farendvy.co.id/services/legal-license-permit-service/pendirian-badan-

usaha/pendirian-joint-operation-company, pada tanggal 8 September 2014 

 
5 Ibid. 

http://www.farendvy.co.id/services/legal-license-permit-service/pendirian-badan-usaha/pendirian-joint-operation-company
http://www.farendvy.co.id/services/legal-license-permit-service/pendirian-badan-usaha/pendirian-joint-operation-company
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pandang hukum dapat diperoleh dari Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No.50/PRI/1991 tanggal 7 Februari 1991, yang 

menyatakan  usaha kerja sama (Joint Operation) adalah usaha antara satu 

atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat 

sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak 

merupakan badan hukum baru di Indonesia 6. 

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa Joint Operation 

bukanlah badan hukum sehingga ia tidak memiliki hak dan kewajiban 

tersendiri yang lepas dari para sekutu yang membentuknya. Oleh sebab itu 

banyak yang mengkonstruksikan Joint Operation sama dengan 

persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang dimulai dari Pasal 1618 hingga Pasal 1652. 

Berdasarkan rumusan di atas, penulis mencoba menganalisa 

kedudukan Joint Operation menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

Hal ini ditujukan agar mempermudah pengaturan terhdap Joint Operation 

itu sendiri. 

Pada dasarnya Joint Operation merupakan dua badan hukum yang 

bekerja sama untuk melaksanakan usaha tertentu. Sehingga muncul 

pertanyaan bagaimana cara mengajukan  permohonan pailit terhadap Joint 

Operation. Apakah dapat ditujukan langsung terhadap Joint Operation itu 

sendiri atau ditujukan terhadap masing-masing badan hukum yang ada di 

                                                        
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,2005), hal.182 
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Joint Operation tersebut, mengingat bahwa Joint Operation bukanlah 

badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban 

Karena masih rancunya pengaturan menganai Joint Operation 

dalam perkara kepailitan maka penulis akan menganalisa dan mengkaji 

lebih dalam mengenai Joint Operation dari sudut pandang hukum 

kepailitan sesuai UU NO. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam skripsi yang berjudul 

“Permohonan Pailit Terhadap Badan Usaha  Joint Operation”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana kedudukan hukum dan bentuk badan usaha Joint Operation 

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana mengajukan permohonan pailit terhadap badan usaha Joint 

Operation? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisa kedudukan hukum Joint Operation di Indonesia dari sudut 

pandang tentang Kepailitan berdasarkan ketentuan-ketetuan hukum yang 

ada mengenai Joint Operation. 
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2. Menemukan penerapan hukum yang tepat dalam mengajukan permohonan 

pailit terhadap badan usaha Joint Operation. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi Ilmu 

Hukum Kepailitan mengenai kedudukan Joint Operation dalam sudut 

pandang hukum pailit, penerapan hukum dalam hal pengajuan 

permohonan pailit terhadap Joint Operation, dan mengenai kedudukan 

Joint Operation sebagai kreditur dalam perkara kepailitan. 

2. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan serta informasi 

mengenai Joint Operation dalam perkara kepailitan, serta dapat 

menambah wawasan berpikir tentang hal-hal yang berkenaan dengan Joint 

Operation. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Latar Belakan memuat mengenai hal-hal yang melatarbelakangi 
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permasalahan dalam skripsi ini, kemudian penulis merumuskan 

tiga masalah dalam Rumusan Masalah. Dalam bab ini juga 

dijelaskan mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini. 

 

BAB II : 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. Kerangka berpikir penulis dipaparkan secara deduktif. Dalam 

bab ini juga berisi landasan konseptual yang menjelaskan 

mengenai pengertian tertentu yang digunakan dalam skripsi agar 

maknanya tidak meluas. 

 

BAB III : 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. 
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan analisis penelitian 

yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Bab 

ini akan membahas secara mendalam mengenai kedudukan 

hukum Joint Operation dari sudut padang hukum pailit yang 

berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang suda ada. Bab ini 

juga menjelaskan analisa penulis mengenai permohonan pailit 

terhadap Joint Operation di Indonesia.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang 

memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan 

saran yang berisi argumentasi hukum dari peulis yang diberikan 

sebagai informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


