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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dalam era globalisasi pada saat ini pembangunan ekonomi nasional 

adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

pada umumnya.Pembangunan perekonomian nasional berdasarkan kepada 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tertinggi di dunia hal ini dapat dibuktikan Badan Pusat Stastistik 

(BPS) dalam laporannya melalui Berita Resmi Stastistik No. 36/05/Th. XVII, 5 

Mei 2014 mengenai perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran 

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2014 

mencapai Rp.2.401,2 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,21%1. 

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, banyak bermunculan perusahaan-

                                                            
1Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XVII, diakses dari 
http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05mei14.pdf, pada tanggal 12 agustus 2014 pukul 17.15 WIB, hal.1 
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perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Untuk menjaga dan 

menjamin agar iklim investasi perusahaan-perusahaan tersebut berjalan dengan 

baik maka pemerintah telah mengawal proses pembangunan ekonomi nasional 

dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai perusahaan-

perusahaan tersebut salah satunya adalah undang-undang No.40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta Undang-undang No.37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). 

Kegiatan usaha perusahaan tersebut tidak mungkin dapat terhindar dari 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang 

dilakukannya.Salah satu masalah yang dapat dihadapi perusahaan adalah 

masalah kepailitan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan 

mempunyai imbas dan pengaruh buruk terhadap perusahaan dan mitra-mitranya 

serta dapat berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan 

salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas untuk menunjang kegiatan 

perekonomian negara. Mengenai perseroan terbatas dan utang, pengertiannya 

dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (selanjutnya disebut UU Perseroan terbatas), 

yaitu  

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
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dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 
peraturan pelaksana lainnya.  

 

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa Perseroan terbatas banyak diminati 

oleh para pengusaha karena “PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk 

mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai 

wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya 

sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, 

bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas sangat diminati oleh masyarakat”.2 Dan 

lebih lanjut Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa masih ada beberapa alasan 

praktis lainnya yakni setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relative luas, pada 

izin operasionalnya sehingga menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti Perseroan Terbatas), setiap 

jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan 

hukum, pilihan utama adalah juga Perseroan Terbatas, dan Perusahaan yang 

berpeluang memanfaatkan modal hanyalah Perseroan Terbatas, maka sangat 

wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia semakin besar.”3 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran 

                                                            
2 Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 1-2 
3Ibid, hal 4 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 (selanjutnya disebut UU 

Kepailitan) mendefinisikan utang sebagai berikut: 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun 
mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
dikemudian 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. 

 

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa utang terjadi akibat adanya 

perjanjian utang piutang yang dilakukan antara Debitor dan Kreditor. Dengan 

adanya perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit tersebut maka 

menimbulkan kewajiban bagi pihak Debitor dan Kreditur untuk tunduk didalam 

perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata dan mengharuskan 

pihak Debitor untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu 

tertentu kepada kreditor sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian utang 

piutang atau perjanjian kredit. Untuk menjaga agar pihak Kreditor tidak 

dirugikan dalam permasalahan ini, Kreditor dapat mengajukan tindakan pailit 

terhadap Debitor yang lalai didalam melaksanakan perjanjian utang piutang 

tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak Kreditor agar 

tidak dirugikan didalam permasalahan ini. 

Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor 

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah 
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pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi 

besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan 

realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu kebendaan 

milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi 

menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”4. Tindakan pailit 

dapat dilakukan apabila didalam persidangan telah terpenuhinya syarat 

administrasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Kepailitan 

pasal 2 angka 1 sebagai berikut: 

(1) 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, 
baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu 
atau lebih kreditornya. 

 

Dengan terpenuhinya syarat administrasi tersebut maka hakim harus 

mengabulkan gugatan Penggugat untuk melakukan tindakan pailit terhadap 

Tergugat.Dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan 

Niaga yang memutus perkara pailit diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap kreditor sehingga iklim investasi di Indonesia terjaga dengan 

baik. Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk 

menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. 

Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya 

                                                            
4 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, (Jakarta: P.T. 
Tatanusa, 2000), hal13 



 

6 
 

diharapakan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, 

baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan 

usaha di Indonesia.Debitor yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternative 

penyelesaian. Cara yang dapat dilakukan adalah permintaan penghapusan utang, 

baik untuk sebagian atau seluruhnya, menjual aset atau usahanya, mengubah 

pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan Debitor dapat pula 

merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan 

akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses 

perdamaian tidak berhasil.5 Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu 

mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara 

cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta professional, sehingga dunia usaha 

nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan 

ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang 

disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.6 

Tetapi terkadang timbul masalah-masalah mengenai penerapan hukum 

yang dilakukan oleh majelis hakim bertentangan dengan undang-undang yang 

mengakibatkan ketidakpastian hukum itu sendiri.Indonesia adalah Negara 

hukum, hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 

                                                            
5 Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui 
Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (Bandung: Alumni, 2001), hal 101 
6Ibid. Hal 181 
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Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).Berkenaan 

dengan negara hukum, schelterna7 merumuskan pandangannya, yaitu berlakunya 

asas kepastian hukum menjadi salah satu unsur pokok dalam suatu negara 

hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Subekti8 menyatakan bahwa mencari 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain 

untuk mendapatkan keadilan bukanlha tujuan hukum semata, melainkan hukum 

juga harus menghasilkan keseimbangan antara keadilan dengan ketertiban dan 

kepastian hukum. Ditegaskan pula oleh J. Van Kan9, bahwa menjamin adanya 

kepastian hukum dalam masyarakat adalah tugas yang dimiliki oleh hukum. 

Mengenai Keputusan Majelis Hakim yang salah menafsirkan dan 

mengartikan mengenai peraturan perundang-undangan bukan tidak mungkin hal 

tersebut tidak pernah terjadi.Kasus berikut dapat dijadikan contoh bagaimana 

majelis hakim salah dalam menafsirkan makna Perseroan Terbatas. 

PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah perusahaan daerah yang bergerak 

dibidang jasa kepelabuhan, khususnya jasa pemanduan dan penundaan kapal 

sebagai pihak Pemohon dan pihak Termohon adalah PT.Spectra Tirta Segara 

Line yang bergerak dibidang keagenan kapal yang melakukan bongkar muat di 

pelabuhan Cilegon. PT. Sectra Tirta Segara Line memiliki kantor pusat di Jakarta 

                                                            
7Sebagaimana di kutip dari B. Arief Sidharta,Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, (Jentera, 
edisi 3 Tahun II, 2004), hal 124-125 
8 C.S.T. Kansil,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ke-8, (Jakarta:Balai 
Pustaka,1989),hal 41 
9Ibid.hal.45 
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dan memiliki kantor cabang pembantu di Cilegon yang dimana kantor cabang ini 

yang memiliki perjanjian utang piutang dengan PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri. 

PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri selaku Pemohon memohon kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat untuk mempailitkan PT. Spectra Tirta Segara Line karena 

telah memenuhi syarat administratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

kepailitan yaitu telah terpenuhinya 2 atau lebih kreditor yaitu PD. Pelabuhan 

Cilegon Mandiri serta Pemerintah Kota Cilegon dan satu utang yang telah jatuh 

waktu dan dapat ditagih yakni utang PT. Spectra Tirta Segara Line terhadap PD. 

Pelabuhan Cilegon Mandiri sebesar US$ 31.748,04. Pada tanggal 10 september 

2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor : 

47/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST memutuskan bahwa menolak permohonan 

PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa 

utang tersebut dilakukan oleh kantor cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di 

Cilegon sehingga PD.Pelabuhan Cilegon Mandiri tidak dapat mempailitkan 

kantor pusat PT. Spectra Tirta Segara Line yang berkedudukan di Jakarta.  

Namun demikian, pemohon mengajukan memori kasasi tertanggal 24 

september 2007. Permohonan dari PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri ini di terima 

oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa hubungan 

diantara kantor cabang dengan kantor pusat adalah satu karena merupakan satu 

kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan bukti-bukti yang telah di berikan 
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oleh pihak pemohon. Maka dari itu Mahkamah Agung membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Permasalahan diatas merupakan permasalahan baru yang belum diulas 

secara mendalam mengenai solusi dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah 

penelitian dengan judul : 

“HUBUNGAN HUKUM UTANG KANTOR CABANG DENGAN KANTOR 

PUSAT (PENDEKATAN KASUS PUTUSAN NO. 107 K / PDT.SUS / 2007” 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengulas keadaan dan latar belakang permasalahan diatas, 

selanjutnya dapat dirumuskan dua masalah pokok yang perlu penulis bahas 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan Direksi dalam membentuk atau mendirikan 

kantor cabang menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana hubungan hukum utang kantor cabang terhadap kantor pusat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas permasalahan yang dikemukan tersebut, dengan demikian penulisan 

skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis kewenangan direksi dalam membentuk atau mendirikan 

kantor cabang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

2. Menganalisis hubungan utang kantor cabang terhadap kantor pusat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang mana sedang 

berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi 

perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan 

hukum perusahaan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wacana 

dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan 

penyelesaian kasus kepailitan. Dan juga diharapkan mampu memberi 

sumbangan secara praktis bagi para hakim untuk lebih luas memahami 

peraturan-peraturan hukum sehingga tidak saling berbenturan atau 

bertentangan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

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

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi 

ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membagi menjadi 2 (dua) sub 

bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual.Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai teori mengenai perseroan terbatas dan 

teori mengenai kepailitan.Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan 

pengertian mengenai hal-hal terkait dengan Perseroan Terbatas dan 

Kepailitan agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam 

penulisan skripsi ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai 

jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk 

memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan 

hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana 

penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya 

tulis ini.  
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BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang 

menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan pada bab ini. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan 

berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum dan saran yang berupa 

rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu 

memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 
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