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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu 

berhadapan dengan segala macam kebutuhan.1 Dalam menghadapi kebutuhan ini, 

sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. 

Padahal kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang 

dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan, mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia 

lainnya. 

Semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi tingkat problematika 

sosial dalam pemenuhan kebutuhan. Pada zaman yang semakin berkembang ini 

bukan hanya masalah hukum yang menjadi masalah kompleks untuk dihadapi 

tetapi masalah ekonomi menjadi suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan. 

Dalam menghadapi masalah ekonomi tersebut, seseorang dituntut untuk bisa 

menjadi kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pada saat ini tidak 

heran apabila banyak bermunculan pelaku-pelaku baru dalam dunia bisnis baik 

dalam bentuk perorangan yang biasanya disebut natural person ataupun dalam 

bentuk badan hukum atau legal entitiy.2 

Dalam menghadapi problematika sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut, yang banyak terjadi adalah setiap pelaku bisnis, baik orang maupun 

																																																								
1Gatot Suparmono, Perjanjian Utang Piutang, (Prenadamedia Group, Jakarta, 
2  Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar 

Grafika, Yogyakarta, 2001), hal. 23. 



	 2	

perusahaan rela untuk meminjam uang di lembaga keuangan, seperti bank dan 

koperasi dalam menjalankan usahanya agar dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Kebutuhan dana tersebut adakalanya dapat dipenuhi sendiri 

(internal) dan adakalanya dibutuhkan bantuan pihak lain yang bersedia 

menyediakan dana (eksternal) yang lazimnya disebut dengan berutang. 

Dunia bisnis tidak pernah lepas dari permasalahan perjanjian dan utang. 

Utang dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh 

perorangan ataupun badan usaha atau badan hukum. Pelaku usaha yang masih 

mampu membayar kembali utangnya bisa disebut pelaku usaha yang masih 

solvable, sedangkan pelaku usaha yang sudah tidak mampu membayar utang-

utangnya disebut juga dengan pelaku usaha insovable.3 

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan 

oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia 

baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat 

diperkirakan bahwa transaksi hutang-piutang merupakan transaksi yang telah 

dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu 

sama lain. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.4 

Permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian dan utang yaitu wanprestasi 

dalam perjanjian dan utang tak terbayarkan. Pengaturan atas wanperstasi, 

umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri baik litigasi maupun non-

																																																								
3 Mari Regina Fika, Tesis Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor Melalui 

Kepailitan,(Universitas Diponogoro, Semarang, 2007), hal. 2 
4 Gatot Supramono, Op.cit, hal.9. 
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litigasi. Sedangkan terkait utang yang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan 

yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil5, 

yaitu hukum kepailitan. Hukum diciptakan untuk memberi keadilan dan kepastian 

hukum antara debitor dan kreditor. Meskipun pinjaman atau kredit diberikan 

dengan dasar kepercayaan namun untuk mencegah debitor yang lalai ataupun 

beritikad tidak baik yang merugikan kreditor seperti tidak mampu membayar, 

maka hukum berperan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor.6 

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari 

orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-

hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah 

piutang masing-masing. Arti kepailitan ialah segala bentuk berhubungan dengan 

peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang 

telah jatuh tempo.7 Suatu perusahaan bisa dikatakan pailit atau bangkrut jika 

perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutang-

hutangnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sitaan 

yang dijatuhkan atau dibebankan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan 

khusus, atas seluruh aset debitor yang mempunyai lebih dari satu hutang, yang 

																																																								
5 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,2002), hal. 2. 
6Sultan Renny Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillssmentsverordening 

Juncto UndangUndang No. 4 Tahun 1998, (Pustaka Utama, Yokyakarta, 2002), hal. 6. 
7 C.S.T Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Sinar 

Grafika, Jakarta, 2013), hal, 174-175. 
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dalam hal ini debitor berhenti untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga 

debitor segera membayar hutang-hutangnya.8 

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah 

pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya pemogokan 

atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet 

atau berhenti membayar utangnya disebut dengan Le Faille. Di dalam bahasa 

Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata 

benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail dan 

kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah failire.9 

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis failite berarti kemacetan 

pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah failliet. Sedangkan dalam 

hukum Anglo Saxon, America, undang-undangnya dikenal dengan Bankcrupty 

Act. Dalam aturan lama yaitu Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepailitan Faillisement 

Verordening S. 1990-217 jo 1905-348 menyatakan:  

“Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, 

baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih 

berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.10 

Semula ada dua macam peraturan kepailitan yang berlaku di Indonesia, ini 

merupakan konsekuensi antara pedagang dan bukan pedagang. Pada waktu 

diberlakukannya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibagi dalam 

tiga buku, salah satu diantaranya adalah Buku Ketiga yang mengatur kepailitan di 

																																																								
8 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, 

(PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hal.75. 
9 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, 

(Rajawali Press, Jakarta, 2002), hal. 26-27. 
10 Munir Fuady, Hukum Pailit, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 31. 
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bawah judul Van De Voorsieningen In Geval Van Onvermogen Van Kooplieden 

(Peraturan Ketidakmampuan Pedagang). Pengaturan ini dapat ditemui dalam 

Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 KUHD, yang kemudian dicabut oleh Pasal 2 

dari Verordening Ter Invoering Van De Faillisementsverordering Staadblad 

Tahun 1906 Nomor 348, yaitu peraturan kepaiiitan yang diperuntukan bagi para 

pedagang.11 

Di samping itu peraturan kepailitan juga dapat dijumpai dalam Reglement 

op de Rechtsvordering (RV) Staadblad Nomor 1847 Nomor 52 Bsd Staatablad 

Tahun 1849 Nomor 63, yaitu Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 sampai dengan 

Pasal 915 di bawah judul Van de Staat Van Kennelijk Onvermogen (Peraturan 

Ketidakmampuan Buku Pedagang), yang kemudian disebut dengan Verordening 

Ter Invoering Van De Faillisementsverordering. Dengan demikian sebelum tahun 

1906 terdapat dua macam peraturan kepailitan yang berlaku di Hindia Belanda.12 

Pembuatan aturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka 

lahirlah Faillissements Verordening (S. 1905-217) untuk menggantikan dua 

Peraturan Kepailitan tersebut.13 Faillisement Verordening Stb. 1905 No.217 Jo 

Stb. 1906 No. 348 merupakan hukum kepailitan lama yang merupakan produk 

perundang-undangan Belanda yang mengatur materi tentang kepailitan secara 

lengkap, ketat dan mendetail seperti ciri khas perundang-undangan Belanda.14 

																																																								
11 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2004), hal. 2. 
12 Ibid., hal. 3. 
13 Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan, (UMM Press, Malang, 2008), hal.10-

11. 
14 Sunarmi, Hukum Kepailitan, (USU Press, Medan, 2009), hal.1 
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Dalam perkembangannya, Faillissement Verordening tersebut diubah untuk 

menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang 

ada di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 

87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761). Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-Undang, yaitu menjadi 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan 

Menjadi Undang-Undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 

disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.15 

Melihat kepada sejarah dari hukum kepailitan, Undang-Undang Kepailitan 

pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan 

yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.16 Dalam 

perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk 

melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa 

membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban 

																																																								
15 Sri Rejeki Hartono, Loc.cit. 
16  Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang Piutang melaui Pailit atau 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Alumni, Bandung, 2001), hal. 181.  
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utang.17 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia yang berjalan 

seiring dengan perkembangan era globalisasi perdagangan dunia telah 

mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan barang dan jasa di masyarakat. 

Ketika pengusaha dan/atau suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya 

diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut. Dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha pada umumnya jumlahnya 

cukup besar. Semakin besar bidang usaha yang dilakukan, maka semakin besar 

dana kegiatan usaha yang diperlukan. Oleh sebab itu, guna memenuhi kebutuhan 

pendanaan untuk membiayai kegiatan usaha yang dilakukannya, seringkali 

pengusaha dan/atau perusahaan meminta dana melalui fasilitas kredit dari 

perusahaan lain melalui perjanjian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila terjadi hubungan hukum antara dua 

orang atau lebih, yang terletak didalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu 

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi maka dalam 

hubungan hukum tersebut telah terjadi perikatan, perjanjian atau kontrak padahal 

hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perjanjian atau keputusan.18 

Kontrak atau perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan 

masyarakat, merupakan dasar dari setiap aktivitas keseharian. Perjanjian dapat 

																																																								
17  Imran Nating, Kepailitan di Indonesia (Pengantar), 

http://www.solusihukum.com/ , diakses pada tanggal 17 April 2017 
18  Salim HS., Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006), hal. 3 
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memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang 

tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya 

dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa perjanjian merupakan sarana sosial yang 

ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai 

makhluk sosial.19 Hal ini menunjukkan betapa kehidupan manusia tidak terlepas 

dari perjanjian. 

Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, 

dimana ada bisnis disitu ada kontrak20. Bahkan menurut Sir Henry Maine dalam 

teorinya yang terkenal perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak sejalan 

dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern 

dan kompleks, hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat 

yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi 

berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum 

didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang 

secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak.21 

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui 

oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia 

usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli 

																																																								
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam 

Fikih Muamalah, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hal. Pendahuluan. 
20Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ke Empat (Citra 

Aditya Bakti, Bandung,1997), hal. 3. 
21 Sir Henry Maine, dalam Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum 

(Rajawali Pers, Jakarta, 1980), hal. 34. 
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barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan 

organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.22 

Perikatan atau verbintenis23 mengandung pengertian suatu hubungan hukum 

kekayaan/harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak 

pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak 

lain untuk memberi prestasi.24 Dari pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa 

unsur yang memberi wujud pengertian perikatan, antara lain: hubungan hukum 

(rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang 

(natuurlijk persoon) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban 

pada pihak lain tentang suatu prestasi. Verbintenis adalah hubungan hukum 

(rechsbetrekking) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara 

penghubungannya, oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum 

antara perorangan atau persoon adalah hubungan yang terletak dan berada dalam 

lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 

1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut:  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.25  

																																																								
22  Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (PT. Citra Aditya Abadi, 

Bandung, 1992), hal. 93. 
23 Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian 

merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya 
hubungan hukumperikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan 
sumber perikatan.  

24 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Alumni, Bandung, 1996), 
hal. 6. 

25 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Perjanjian, (Mandar Maju, Bandung, 2000), 
hal. 52 
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Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya 

empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.26 

Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama 

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, atau sering 

disebut dengan istilah perjanjian bernama (benoemd/nominaat) dan perjanjian 

tidak bernama (onbenoemde overeenkomst/innominaat). Pengertian perjanjian 

bernama (benoemd/nominaat) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi 

nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengaturannya terdapat dalam Buku III, Bab V sampai 

dengan Bab XVIII KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama (onbenoemde 

overeenkomst/innominaat) pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur di 

dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.27 Lahirnya perjanjian 

tidak bernama dimungkinkan karena Buku III KUHPerdata mempunyai sistem 

terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 

KUHPerdata. 

Terdapat berbagai bentuk perjanjian baik perjanjian bernama maupun 

perjanjian tidak bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah 

perjanjian yang mempunyai namanya sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-

																																																								
26 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, (Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2007), hal. 1. 
27 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I (PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2001), hal. 67. 
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perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, 

berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian tersebut 

terdapat dalam Bab V sampai Bab XVII KUHPerdata.28 Sedangkan Perjanjian 

tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam 

KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di 

dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan 

perjanjian atau partij otonomi.29 

Perjanjian ini dilakukan demi untuk mewujudkan keinginan para pihak yang 

terikat dalam perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu 

perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.30 

Akibat adanya hal yang dijanjikan tersebut yaitu untuk memberikan sesuatu, 

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu tersebut, 31  
maka 

perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat 

di dalamnya. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat antara 

para pihak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang 

diperjanjikan. Oleh karenanya dalam suatu perjanjian juga timbul tagihan dari si 

berpiutang atau kreditor kepada si berutang atau debitor sebagai konsekuensi dari 

kewajiban atas perjanjian yang belum dilaksanakan oleh debitor tersebut dan 

bersamaan dengan munculnya tagihan tersebut maka kreditor mempunyai hak 
																																																								

28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Subekti, Hukum Perjanjian, cet.19, (Intermasa, Jakarta, 2002), hal. 36.  
31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan 

oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Pradnya, Paramita Jakarta, 2004). Ps. 1234.  
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tagih kepada debitor atas kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang 

mengikat debitor dan kreditor tersebut.  

Pada dasarnya hak tagihan yang dimiliki kreditor terhadap debitornya atas 

prestasi yang belum dipenuhi hanya dapat dimiliki oleh pihak yang terikat dalam 

perjanjian tersebut, yaitu kreditor itu sendiri sebagai konsekuensi bahwa suatu 

perjanjian hanya dapat berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.  

 Hal ini berarti bahwa tidak ada pihak-pihak di luar perjanjian yang boleh 

ikut campur dalam perjanjian antara kreditor dan debitor tersebut termasuk 

mendapatkan hak tagihan kreditor atas debitor dalam perjanjian tersebut, kecuali 

bahwa kreditor menjual seluruh/sebagian piutang terhadap debitornya kepada 

pihak lain dengan alasan bahwa dia sangat membutuhkan uang sedangkan 

piutangnya belum jatuh tempo sehingga dilakukanlah penjualan piutang tersebut 

kepada pihak lain dengan harga dibawah nilai nominal piutang dan nantinya pihak 

yang membeli piutang tersebut yang akan menagih pembayaran kepada debitor 

sesuai dengan nilai nominalnya.32 

Perbuatan hukum tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukan mengingat 

ketentuan dalam KUHPerdata sendiri juga telah mengatur bahwa piutang dapat 

dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. 

Dengan adanya pengalihan piutang kreditor atas debitor kepada pihak lain baik 
																																																								

32 Soeharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet.3, 
(Kencana, Jakarta, 2008), hal.103-104.  
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dilakukan untuk sebagian maupun seluruh piutang, maka hal ini dapat 

memperlancar kepentingan kreditor yang mengalihkan piutangnya tersebut.  

Jual beli piutang tersebut tidak serta merta dapat mengalihkan hak atas 

piutang tersebut kepada pembeli piutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 

1459 jo. Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan piutang atas nama harus dilakukan 

dengan cara cessie. Hal ini disebabkan oleh karena perjanjian jual beli piutang 

antara kreditor sebagai penjual piutang dengan pembeli piutang merupakan 

bentuk perjanjian yang bersifat konsensual obligatoir.33 Fase ini baru merupakan 

kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan 

(perjanjian kebendaan)34.
 

Perjanjian jual beli piutang yang bersifat obligatoir 

tersebut harus diikuti dengan perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak atas 

piutang dari kreditor lama, yang disebut sebagai Cedent, kepada pembeli piutang 

yang akhirnya akan menjadi kreditor baru, yang disebut sebagai Cessionaris, bagi 

debitor, yang dalam konteks cessie disebut sebagai Cessus. Dengan kata lain 

bahwa perjanjian jual beli piutang yang bersifat obligatoir harus diikuti dengan 

perjanjian cessie yang merupakan perjanjian kebendaan (zakelijk) sebagai bentuk 

penyerahan agar hak tagih Cedent atas Cessus dapat beralih kepada Cessionaris.  

Secara yuridis yang dimaksud dengan cessie adalah suatu peralihan piutang 

atas nama terhadap debitor (cessus), dari kreditor lama (cedent) kepada kreditor 

baru (cessionaris), dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang, yakni dengan 

jalan membuat akta cessie baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan 

																																																								
33 Ibid., hal. 103. 
34 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., hal. 68. 
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dengan kewajiban pemberitahuan (betekening, notice) kepada debitor, atau secara 

tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitor. Karena itu, yang merupakan elemen-

elemen yuridis dari lembaga cessie adalah sebagai berikut:  

1. Adanya pihak cedent (kreditor lama).  

2. Adanya pihak cessionaris (kreditor baru).  

3. Adanya pihak cessus (debitor).  

4. Adanya piutang/tagihan dengan titel yang sah.  

5. Adanya pengalihan piutang/tagihan  

6. Adanya akta cessie yang otentik atau di bawah tangan.  

7. Adanya pemberitahuan (betekening, notice) kepada pihak cessus 

(debitor), atau  

8. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus (debitor).35  

Seiring dengan perkembangan ekonomi, biasanya kreditor membutuhkan 

suntikan dana akibat dari persaingan usaha internasional maupun nasional 

sehingga ia menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima 

pembayaran dari debitor pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pengalihan 

piutang secara cessie yang telah banyak digunakan demi memperlancar usaha 

kreditor. Dalam hal pengalihan piutang secara cessie dilakukan untuk seluruh 

																																																								
35 Rahmad Setiawan, J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Ringkasan 

Eksekutif, hal. 1-2. 
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piutang kreditor maka tidak menjadi permasalahan karena hak-hak kreditor lama 

beralih kepada kreditor baru secara keseluruhan, yang berarti bahwa cessie atas 

seluruh piutang mempunyai akibat hukum yang penuh. Hal yang dapat menjadi 

permasalahan adalah apabila pengalihan piutang secara cessie dilakukan untuk 

sebagian piutang kreditor atas debitor kepada pihak lain.  

Dengan adanya cessie atas sebagian piutang kreditor atas debitor tersebut 

maka menyebabkan debitor menjadi mempunyai dua kreditor, yaitu Cedent (yang 

masih mempunyai hak tagih kepada debitor) dan Cessionaris, yang masing-

masing memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari 

debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama sesuai dengan jumlah piutangnya 

sebagai hasil dari cessie atas sebagian piutang.  

Dari sini, cessie tersebut dapat berakibat kepada terpenuhinya syarat 

kepailitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang 

kepailitan. Ketidakpastian hukum dalam hal perbuatan hukum cessie khususnya 

cessie atas sebagian piutang tersebut mendorong Penulis untuk melakukan 

penelitian ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini 

dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERKARA KEPAILITAN 

MENGENAI PENGALIHAN SEBAGIAN PIUTANG MELALUI CESSIE 

DAN SYARAT KEPAILITAN” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, 

maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pengaturan dan pelaksanaan cessie yang sah 

dan mengikat, serta akibat hukumnya kepada para pihak? 

2. Bagaimana mekanisme keabsahan pengalihan sebagian utang melalui 

cessie agar dapat diajukan sebagai dasar pemenuhan permohonan 

kepailitan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum yang 

diuraikan adalah: 

1. Sebagai tujuan objektif, yaitu untuk mempelajari mekanisme pengaturan 

dan pelaksanaan cessie yang sah secara hukum dan mengikat untuk 

kedua belah pihak, serta akibat hukumnya kepada para pihak sehingga 

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan masukan dalam 

pengetahuan mengenai hukum kepailitan di Indonesia. 

2. Sebagai tujuan subjektif, yaitu untuk mencapai dan melengkapi syarat-

syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 

Karawaci, dan agar masyarakat mendapat informasi bagaimana hukum 

perdata, yaitu secara spesifik membahas mengenai cessie dalam hukum 

kepailitan diterapkan dalam praktek maupun teori, serta menambah 



	 17	

wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum 

perdata, yaitu hukum kepailitan dalam praktek dan teori. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu maanfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya maanfaat penelitian akan 

menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang ingin 

dicapai penulis dibedakan antara maanfaat praktis dan teoritis , yaitu: 

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan karya 

tulis dalam perkembangan bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum 

Kepailitan, juga memberikan kontribusi pemikiran dan bahan masukan 

dalam pengetahuan mengenai hukum perdata dan menjadi bahan untuk 

mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana 

pengembangan ilmu hukum, terutama dalam pengembangan penalaran, 

membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan juga hasil dari makalah ini 

diharapkan dapat bermaanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah penelitian ini. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang penulisan atau 

penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang yang 

telah diuraikan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum 

ini, dan sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi 

ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori dan 

landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. Landasan teori akan 

membahas mengenai pengaturan cessie sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Landasan konseptual akan memuat atau membahas definisi-definisi dan 

terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian, 

jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang 

menunjang pembahasan isu hukum. Selain itu, penulis juga akan membahas 
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mengenai sifat analisis, hambatan penelitian serta diakhiri dengan upaya-upaya 

penanggulangannya. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




