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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit apabila orang atau badan 

hukum tersebut berada dalam situasi tidak dapat melunasi kewajiban untuk 

membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada 

sekurang-kurangnya (2) dua Kreditor. Definisi Kepailitan menurut                       

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU 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.1 Pernyataan pailit harus dengan 

putusan Pengadilan, baik melalui permohonannya sendiri maupun atas 

permohonan dari satu atau lebih Kreditornya. 

 Selain pengajuan permohonan pailit, terdapat juga pengajuan penundaan 

kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. PKPU sering dihubungkan 

dengan kepailitan dan juga sering dihubungkan dengan masalah Insolvensi atau 

keadaan di mana Debitor tidak mampu membayar atas utang-utangnya yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. Menurut Pasal 222 Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang 

                                                
1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Pasal 1 ayat (1) 
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mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak 

dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, 

dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Bahwa menurut 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU selain dari Debitor, Kreditor yang 

memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang 

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon kepada hakim agar kepada 

Debitor diberi PKPU. Penundaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Debitor 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian 

atau seluruh utang kepada Kreditornya.2 Pengajuan rencana perdamaian ini harus 

diajukan oleh Debitor sendiri atau dibantu oleh penasehat hukumnya. PKPU 

diberikan dengan tujuan agar Debitor keluar dari keadaan terancam pailit. 

Rencana perdamaian adalah tawaran dari Debitor untuk melaksanakan 

pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya, atau 

penjadwalan kembali utang-utangnya untuk kapan dibayarkan kepada para 

Kreditor.  

PKPU diakhiri dengan adanya suatu perdamaian. Apabila tawaran 

perdamaian Debitor tersebut diterima oleh para Kreditor, maka PKPU berakhir 

                                                
2 Undang–Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Pasal 222 
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dengan Perjanjian Perdamaian. Apabila tawaran perdamaian tersebut tidak 

diterima, maka Debitor tersebut akan dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan.3 

 Tujuan dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi Debitor untuk 

menjalankan kewajibannya kepada Kreditor melalui perdamaian. Apabila 

perdamaian dicapai maka status badan hukum dari Debitor tersebut tetap aktif 

beroperasi dan memiliki akses terhadap harta kekayaan dan asetnya. Berbeda 

halnya apabila status badan hukum dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut 

tidak dapat beroperasi lagi karena di non-aktifkan, serta segala harta kekayaan, 

dan aset lainnya akan diserahkan kepada Kurator untuk di bayarkan kepada para 

Kreditornya sesuai perhitungan nilai utangnya.  

Apabila melalui PKPU para pihak mencapai kesepakatan mengenai 

perdamaian yang diberikan oleh Debitor maka akan menghasilkan Perjanjian 

Perdamaian. Perjanjian Perdamaian inilah yang menjadi landasan kewajiban baru 

bagi Debitor dan Kreditor, Debitor dengan itikad baik melaksanakan 

kewajibannya sesuai isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh 

Pengadilan. Apabila kewajiban Debitor sebagaimana yang disebut dalam 

perdamaian tidak dilakukan, maka Debitor tersebut akan langsung dinyatakan 

pailit.  

 Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas permasalahan yang terjadi 

dalam Perkara No.127/Pdt.Sus/PKPU/2017 PN Niaga Jkt. Pst. Dalam kasus ini 

memutus dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian antara Debitor yaitu Gasindo 

                                                
3 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999), hal. 113 
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Makmur Energy, Ltd. dengan para Kreditornya. Rencana Perdamaian yang 

diberikan oleh Debitor disetujui oleh Para Kreditor, sehingga mengakhiri PKPU 

dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi). Penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut bagaimana proses PKPU dapat berperan untuk memberikan 

solusi hukum yang baik dan adil bagi para pihak yang berkonflik.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keberadaan asas itikad baik dalam proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?  

2. Bagaimana peran asas itikad baik dalam proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) sehingga dapat berfungsi maksimal 

memberikan jalan keluar bagi Debitor dan para Kreditor dalam Putusan 

No. 127/Pdt.Sus/PKPU/2017 PN.Niaga.Jkt.Pst? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas itikad baik sangat 

diperlukan/sangat menentukan dalam proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU). 

2. Untuk mengetahui bagaimana dengan keberadaan asas itikad baik dalam 

proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat berfungsi 

maksimal memberikan jalan keluar bagi para Kreditor. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang penundaan 

kewajiban pembayaran utang (PKPU).  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan masukan bagi pemerintah pembuat kebijakan, para praktisi 

hukum lainnya, para peneliti, dan masyarakat mengenai asas itikad baik 

dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan. Bab ini 

mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian terhadap 

masalah yang akan diidentifikasi. penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai komponen penting dalam proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang. Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas 



 

6 

 

topik ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai esensi dan hal penting 

yang harus ada di sidang perdamaian pailit atau penundaan kewajiban 

pembayaran utang. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara teoritis mengenai landasan 

teori, definisi-definisi dan kerangka konsepsional yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Bab II memuat teori-teori dan penjelasan yang 

berhubungan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

utang serta itikad baik.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan membahas secara deskriptif mengenai jenis 

penelitian, jenis data, orisinalitas penelitian, cara perolehan data, jenis 

pendekatan, dan sifat analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan 

dan pembahasan mengenai topik penelitian yang diangkat oleh penulis.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas secara sistematis mulai dari teori, fakta-fakta, 

peraturannya dan hasil penelitian juga akan di jelaskan dalam Bab ini. 

Secara detail membahas mengenai analisis penulis mengenai topik 

penelitian.  

 



 

7 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V yaitu penutup yang akan menjelaskan konklusi atau kesimpulan 

dari apa yang penulis dapatkan dan temukan terhadap rumusan masalah 

dalam penelitian. Bab V juga berisikan saran dari penulis mengenai solusi 

dari kesimpulan masalah terkait. Bersifat ringkas dan padat dengan isi 

yang kiranya dapat berguna bagi pembaca di kemudian hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


