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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon) yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bergantung pada manusia lain di dunia ini. Manusia sejak lahir 

memiliki kebutuhan untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain 

agar kepentingannya dapat terlaksana dengan baik. Dalam menjalani 

kehidupannya, manusia memiliki kebutuhan hidup yang tidak akan ada 

habisnya. Dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan biologis, tidak 

heran manusia selalu mempunyai berbagai macam kebutuhan yang menuntut 

untuk selalu dipenuhi. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada 

umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Sama dengan 

manusia, perusahaan juga selalu dihadapi dengan kebutuhan-kebutuhan. 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha 

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus 

dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia 

untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
1
 Tujuan berbisnis dari pelaku 

usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari hasil 

usahanya. 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan juga pasti berhubungan 

dengan perusahaan lain. Hubungan tersebut bisa dalam bentuk kerja sama, 

hubungan antara penjual dengan pembeli, pemberi kerja dan penerima kerja, 
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distributor dan agen, dll. Untuk dapat memenuhi kebutuhanya, yang banyak 

terjadi dalam praktek adalah perusahaan tidak melakukan transaksi secara 

tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Pihak yang berpiutang tersebut 

disebut Kreditor. Piutang yang diberikan oleh para kreditor harus dapat 

dikelola dengan baik oleh debitor sehingga perusahaan dapat berkembang dan 

melunasi utang pada waktu yang sudah diperjanjikan.  

Pada umumnya, seseorang atau suatu badan usaha dalam melakukan 

suatu hubungan dengan mitra usahanya selalu diawali dengan membuat 

perjanjian atau kontrak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua 

belah pihak, yang termasuk pula mengenai cara penyelesaiannya bila timbul 

masalah atau sengketa di kemudian hari berkaitan dengan isi perjanjian 

tersebut. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi 

melalui pengadilan maupun dengan cara non litigasi seperti arbitrase yang 

dewasa ini semakin marak digunakan.  

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang mendasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa.
2
 Arbitrase diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (Selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase). Sengketa yang dapat 

dibawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang bersifat hukum perdata dan 

hukum dagang. Apabila para pihak membuat klausula arbitrase, berarti para 

pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai 
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perjanjian yang telah mereka perjanjikan akan memilih jalan penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan umum 

yang biasa sehari-hari.  

Menurut UU Arbitrase ini, apabila ada sengketa perdata/dagang yang 

di dalam perjanjiannya terdapat akta arbitrase harus diselesaikan oleh 

lembaga arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak 

berwenang untuk menyelesaikannya apabila perkara tersebut diajukan, karena 

telah menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya sesuai 

dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.
3
  

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dalam penelitian 

ini disebut dengan Undang-undang Kepailitan), jika salah satu pihak dalam 

suatu perjanjian kreditor dan pihak yang lain debitor, pihak debitor yang 

dikarenakan oleh salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar 

utangnya kepada kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.  

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.
4
 

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 
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pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas.
5
   

Di Indonesia, pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan 

Belanda tahun 1905 dengan diberlakukannya S.1905-217 juncto Staatsblaad 

Tahun 1906 No. 348 yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998.
6
 Tanggal 9 

September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang 

No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan 

menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7
   

Diundangkannya Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 

tanggal 18 Oktober 2004, diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat, namun ternyata masih terdapat hal-hal penting 

yang belum mampu diselesaikan dari Undang-Undang ini, misalnya 

mengenai persinggungan kewenangan antara pengadilan negeri dan 

pengadilan niaga. 

Terhadap hal yang demikian apabila dalam perjanjian tersebut 

terdapat klausula arbitrase, apakah debitor atau kreditor dapat mengajukan 
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permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk 

memeriksa perkara tersebut, atau harus diselesaikan melalui prosedur 

arbitrase sesuai dengan isi perjanjian, karena dalam prakteknya terdapat kasus 

dimana para pihak telah mencantumkan klausula arbitrase, namun ketika 

terjadi sengketa salah satu pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit 

kepada Pengadilan Niaga. Seperti dalam perkara kepailitan antara Pemohon 

Pailit (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PT WNE) sebagai 

pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan Termohon Pailit (Selanjutnya 

dalam penelitian ini disebut dengan PT TPGP) sebagai termohon 

pailit/debitor.  

Berdasarkan perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 tentang 

Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Perahu - 

Jawa Barat - Indonesia, PT WNE selaku perusahaan berbentuk perseroan 

terbatas yang bergerak di bidang jasa pemboran sumur panas bumi menerima 

pekerjaan dari PT TPGP dengan dasar perjanjian tersebut di atas untuk 

melakukan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 1.500 (seribu lima 

ratus meter). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT WNE dan PT TPGP 

memiliki kesepakatan mengenai sistem pembayaran atas pekerjaan yang 

diperjanjikan. PT WNE telah mengirimkan surat-surat tagihan kepada PT 

TPGP namun tidak ada pembayaran dari PT TPGP kepada PT WNE 

walaupun sudah dilayangkan surat somasi. 

Berdasarkan fakta tersebut PT WNE mengajukan permohonan 

pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, lalu majelis hakim 
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Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut. 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa PT TPGP mempunyai utang 

yang harus dibayar. Namun Mahkamah Agung berpendapat berbeda dengan 

majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Mahkamah Agung 

tidak mengakui adanya utang dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

permasalahan ini harus diselesaikan di Lembaga Arbitrase sesuai perjanjian 

yang telah dibuat antara para pihak. Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penanganan 

perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase dalam perjanjian para 

pihak yang bersengketa. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam 

bentuk skripsi dengan judul : “Penerapan Klausula Arbitrase Dalam 

Penanganan Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.Sus-

Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst Juncto 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan klausula arbitrase dalam penanganan perkara 

kepailitan di pengadilan niaga? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dan Mahkamah Agung  

dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto 

489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk memahami penerapan klausula arbitrase dalam penanganan 

perkara kepailitan di pengadilan niaga. 

b. Untuk memahami pertimbangan hukum Hakim dan Mahkamah Agung 

dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto 

489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, yaitu:  

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan mengenai penerapan 

klausula arbitrase dalam perkara kepailitan.  

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan 

kepailitan serta memberikan acuan bagi hakim dalam memutuskan 

perkara gugatan yang berkaitan dengan permohonan kepailitan di 

masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan juga dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum 

mengenai permasalahan-permasalahan kepailitan.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya 

tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima 

bab tersebut adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima 

bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

  Dalam tinjauan pustaka ini penulis membaginya menjadi 

dua sub bahasan yaitu, landasan teori dan landasan 

konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis 

besar mengenai sejarah hukum kepailitan Indonesia, 

pengertian kepailitan di Indonesia, tujuan dan fungsi 

kepailitan, syarat permohonan kepailitan, pihak yang dapat 

mengajukan permohonan pailit, kewenangan pengadilan 

niaga, prosedur permohonan kepailitan, akibat hukum 

kepailitan, dan berakhirnya kepailitan. Selain itu penulis 

juga menyertakan tinjauan umum tentang arbitrase yaitu 

mengenai pengertian arbirase, pengertian perjanjian 

arbitrase, kewenangan arbitrase, prosedur beracara di 
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arbitrase, kelebihan dan kelemahan arbitrase. Selanjutnya 

dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai 

hal-hal terkait dengan Kepailitan agar tidak terjadi 

perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan 

skripsi ini. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, 

jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua 

hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu 

menganalisis mengenai penerapan klausula arbitrase dalam 

penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga dan 

pertimbangan hakim serta mahkamah agung dalam perkara 

antara PT WNE sebagai pemohon pailit melawan PT TPGP 

sebagai termohon pailit.  

 BAB V     PENUTUP 

 Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dengan permasalahan. 

 


