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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan, baik orang perorangan (natural person) 

maupun suatu badan hukum (legal entity) tentu tidak selalu memiliki uang yang 

cukup untuk membiayai segala keperluan atau kegiatannya. Agar dapat mencukupi 

kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan dapat meminjam uang yang 

dibutuhkan dari pihak lain. Apabila seorang atau suatu badan hukum memperoleh 

pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang 

memperoleh pinjaman itu disebut Debitor, sedangkan pihak yang memberikan 

pinjaman itu disebut Kreditor1. Pada dasarnya, pemberian pinjaman oleh Kreditor 

kepada Debitor dilakukan karena percaya bahwa Debitor akan mengembalikan 

pinjamannya itu pada waktunya. Karena itu faktor utama dari pemberian pinjaman 

adalah karena adanya kepercayaan (Trust)2. Pinjaman atau utang tersebut diperoleh 

berdasarkan perjanjian antara Debitor dan Kreditor, tetapi perlu diketahui bahwa 

utang yang timbul tidak selalu berasal dari perjanjian antara Debitor dan Kreditor 

karena terdapat utang yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang dan karena 

Putusan Pengadilan. Utang yang timbul karena ketentuan Undang-Undang 

misalnya kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara.  

                                                             
1 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.12 
2 Ibid, hal.17 
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Utang yang dimiliki oleh Debitor tentu harus ia lunasi dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan dalam perjanjian ataupun oleh Undang-Undang, apabila 

debitor tidak melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka 

terdapat langkah hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor ataupun pihak-pihak 

lain yang berkepentingan3. Langkah hukum yang dimaksud tidak lain adalah 

dengan mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit kepada pengadilan.   

Kepailitan 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 Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang4. Syarat 

agar debitor dapat dinyatakan pailit cukup sederhana, yaitu debitor harus memiliki 

paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih5. Bila syarat tersebut terpenuhi, maka pihak 

yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit 

kepada Pengadilan Niaga. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka Pengadilan akan 

menunjuk seorang kurator. Kurator memiliki peran penting dalam kepailitan, pada 

prinsipnya tugas kurator adalah untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari 

debitor pailit6. 

                                                             
3Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitor itu sendiri, 

kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Lihat 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 
4Lihat Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 
5 Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 
6 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 

37 Tahun 2004), Jakarta, Hal.41 
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Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia pertama kali tertuang dalam 

Faillissement Verordening yang tertuang dalam S.1905-217 juncto S.1906-348. 

Setelah itu terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang 

hanya mengubah dan menambah Faillissement Verordening yang bersangkutan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian disempurnakan menjadi Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU)7. 

UUK-PKPU dibuat dengan tujuan agar kalangan dunia usaha yang terkena 

pengaruh kurang menguntungkan dari kehidupan perekonomian di negara kita 

dapat memperoleh suatu upaya untuk dapat meneruskan kegiatannya termasuk 

dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor melalui suatu sarana hukum yang 

menjadi landasan untuk penyelesaian yang adil, dapat digunakan secara cepat, 

terbuka, dan efektif8. Selain itu, UUK-PKPU juga bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi para kreditor dan masyarakat umum, sehingga apabila 

seorang atau badan hukum dinyatakan pailit, maka seluruh harta yang bergerak 

maupun tidak bergerak akan disita oleh pengadilan dan diletakan di bawah 

pengawasan dan pengurusan kurator. Seluruh harta yang dimiliki oleh Debitor pailit 

tersebut kemudian akan dijual oleh kurator dan uang hasil penjualan aset tersebut 

akan digunakan untuk membayar utang dari debitor pailit kepada para kreditornya. 

                                                             
7 Ibid. hal.6 
8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
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Pada prakteknya, ternyata masih banyak debitor nakal yang mencoba 

melakukan kecurangan dalam rangka melindungi harta kekayaannya agar tidak 

disita ketika dia dinyatakan pailit. Tindakan curang itu dapat berupa tindakan 

debitor yang menjual aset miliknya dengan harga murah kepada orang lain atau 

saudaranya, menghibahkan aset miliknya kepada saudara atau orang dekatnya, 

bahkan bekerjasama dengan seorang atau beberapa kreditor tertentu untuk 

mengalihkan suatu aset yang akhirnya merugikan kreditor lainnya. Perbuatan 

curang debitor tersebut tentu dilakukan sebelum debitor dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. Perbuatan yang dilakukan debitor tersebut tentu saja menghilangkan 

hak yang seharusnya dimiliki oleh kreditor-kreditor lainnya untuk mendapatkan 

pembayaran utangnya dari harta yang dimiliki oleh debitor pailit.  

UUK-PKPU dalam kasus ini telah mencoba memberikan perlindungan, 

yaitu dengan adanya aturan yang memberikan hak kepada kreditor untuk 

mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh 

debitor. Tindakan yang dapat dibatalkan dalam hal ini adalah tindakan kecurangan 

yang dapat merugikan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK-PKPU9 

yang dalam Hukum Perdata dikenal sebagai actio pauliana10. Actio pauliana adalah 

                                                             
9 Actio pauliana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU yang berbunyi: “untuk 

kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum 

Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum 

putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak 

dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”   
10 Lihat Pasal 1341 KUHPerdata yang berbunyi: “Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan 

tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama 

apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, 

debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan 

itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad 

baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk 
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suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor 

untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para 

kreditornya11. Actio pauliana dimaksudkan untuk memulihkan harta pailit agar apa 

yang menjadi hak para kreditor untuk memperoleh pelunasan dari harta pailit 

tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.  

Pada gugatan actio pauliana, kurator bertindak sebagai pihak yang 

mengajukan gugatan actio pauliana. Hal ini dikarenakan kedudukan kurator 

sebagai satu-satunya pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama oleh 

karenanya mewakili si pailit baik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit 

maupun dalam melakukan perbuatan hukum keluar terhadap pihak ketiga. Tentu 

kurator juga berkepentingan untuk melindungi harta pailit dari segala perbuatan 

hukum debitor yang mengakibatkan kerugian terhadap boedel pailit.  

Salah satu contoh kasus gugatan pembatalan perbuatan hukum debitor 

(actio pauliana) adalah dalam gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator PT Metro 

Batavia terhadap Yudiawan Tansari (Direktur Utama PT Metro Batavia), Riana 

Tansari (saudara kandung Yudiawan Tansari), dan Ignatius Vendy (orang 

kepercayaan Yudiawan Tansari), dan Tri Koesmono, S.H (notaris) berdasarkan 

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

01/PDT.SUS/ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Putusan 

                                                             
mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditor 

menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui bahwa dengan cara 

demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui 

hal itu atau tidak.” 
11 Munir Fuady, Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 

hal. 85 
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Mahkamah Agung No. 388 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 Jo. Putusan Mahkamah 

Agung No. 84 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015.  

Dalam pokok perkara, dijelaskan bahwa PT. Metro Batavia memiliki 

gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan Gudang Bandara Mas. 

Yudiawan Tansari (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia 

seharusnya mengetahui bahwa Gudang Bandara Mas adalah bagian dari Boedel 

Pailit PT Metro Batavia yang seharusnya ia serahkan kepada Penggugat selaku Tim 

Kurator. Namun Tergugat I merencanakan itikad tidak baik yaitu mengalihkan 

tanah dan bangunan Gudang Bandara Mas kepada Riana Tansari (Tergugat II) yang 

tidak lain adalah Saudara Kandung Tergugat I, tentu hal tersebut merupakan 

Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan Kreditor PT. Metro Batavia. 

Kemudian hal tersebut diulangi oleh Tergugat II dengan menjual Gudang Bandara 

Mas kepada Ignatius Vendy (Tergugat III) berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli tanggal 1 November 2013 yang diparaf oleh Tri Koesmono, S.H (Turut 

Tergugat) selaku notaris. Namun Tergugat III telah membatalkan perjanjian 

tersebut dengan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

maka majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan hukum 

Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan hukum atau pengikatan yang dapat 

dibatalkan, mengingat aset Gudang Bandara Mas adalah Boedel Pailit dari PT 

Metro Batavia. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I maupun 

Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Penggugat 

selaku Tim Kurator PT Metro Batavia.  
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Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, Tergugat I dan Tergugat II 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam 

menerapkan hukum sebagaimana yang tertulis dalam putusan No. 01/Pdt.sus/Actio 

pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Ps sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak. 

Tidak berakhir disitu, perkara tersebut diajukan pula oleh Tergugat II dalam upaya 

hukum Peninjauan Kembali dengan nomor putusan No. 84 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. 

Alasan upaya hukum Peninjauan Kembali, diantaranya adalah bahwa Judex Juris 

tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan, selain 

itu terdapat kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum. Hasilnya, Mahkamah 

Agung menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Riana Tansari 

(Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II) karena tidak ada 

pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak terjadi kekeliruan yang nyata dalam 

Putusan tersebut. 

Melihat permasalahan yang sangat menarik dari kasus diatas, yakni 

mengenai tindakan yang dapat dilakukan kurator demi melindungi kepentingan 

kreditor terkait harta pailit dengan mengajukan gugatan actio pauliana terhadap 

debitor, penulis merasa perlu meneliti lebih jauh mengenai kasus ini, sehingga 

penulis menyusun skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan 

Hukum Debitor dalam Perkara Kepailitan (Pendekatan kasus: PT Metro Batavia). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengajukan 3 (tiga) rumusan masalah 

berikut: 

1. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kurator apabila debitor 

melakukan penjualan aset sebelum adanya putusan pailit? 

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 388 K/Pdt.Sus-

Pailit/2014 Jo. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengamanan boedel 

pailit akibat terjadinya gugatan actio pauliana? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 

kurator apabila debitor melakukan penjualan aset sebelum adanya putusan 

pailit.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 

388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor 

dalam pengamanan boedel pailit akibat terjadinya gugatan actio pauliana.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis: 

1. Untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. 

2. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu 

hukum khususnya di bidang kepailitan terkait dengan gugatan actio pauliana. 

3. Sebagai bahan referensi bagi orang yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang penulis ajukan pada skripsi ini. 

1.4.2 Manfaat praktis: 

1. Dapat memberikan referensi terhadap permasalahan yang dihadapi terutama 

terkait dengan gugatan actio pauliana dalam perkara kepailitan 

2. Dapat menjadi bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 

gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis menjabarkan proposal penelitian ini 

menjadi 5 (lima) bab, yakni: 

BAB 1: PENDAHULUAN 
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Bab ini adalah pengantar untuk masuk kedalam pokok permasalahan yang 

akan dibahas, yang diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diurakan mengenai tinjauan pustaka yang diperlukan 

yang terdiri dari dua subbab, yaitu: Landasan Teoritis dan Landasan 

Konseptual 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari 

tipe dan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode pengolahan data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian beserta analisis penulis yang akan 

memaparkan mengenai Tinjauan Yuridis pembatalan perbuatan hukum 

debitor (actio pauliana) dalam kasus kepailitan, dengan pendekatan kasus 

PT Metro Batavia.  

BAB V: PENUTUP 

Pada bab penutup akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari segi 

penulis, dimana bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan hasil 

penelitian yang telah dikaji sehingga dapat diciptakan kesimpulan.   

 

 

 


