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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1905 dengan 

diundangkan Faillissmentsverordening (Staatblaad. 1905-217) junto 

(Staatblaad.1906-348) yang diberlakukan pada 1 November 1906. 

Dengan berlakunya Faillissmentsverordening tersebut, seluruh Buku III dari 

Wetboek van Koophandel (WVK) yang berjudul van de Voorzieningen in geval van 

onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang) dan juga 

Reglement op de Rechtsvording (Staatblaad. 1847-52 jo. 1849-63), Buku III, Buku 

Ketujuh, Pasal 899-915 di bawah title “Van den Staat van Kenneljik Onvermogen” 

(Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu) dicabut Verordening ter invoering van 

de Failissementsverordening (Saatsblaad. 1906-348). 1 

Pada bulan Juli 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang ditunjukkan 

dengan turunnya nilai tukar Rupiah, sehingga memperlemah kemampuan pembiayaan 

di kalangan dunia usaha. 2  Krisis ini mengakibatkan kegiatan produk menurun, 

kegiatan penjualan menurun, dan perdagangan jasa terkait atau pendukungnya juga 

ikut melemah. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang pun terganggu, karena mata 

                                                
1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998,Satu Grafiti, Jakarta, 2002, hal-26 
2 Bambang Kesowo, PERPU No. 1 Tahun 1998 Latar Belakang dan Arahnya, dalam Rudhy A. 
Lontoh,dkk, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, PT. Alumni, Bandung, 2001, hal-99 
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uang asing yang diperlukan untuk melakukan pembayaran utang harus dibeli dengan 

Rupiah yang nilai tukarnya saat itu sedang jauh terdepresiasi. 

Akibat dari krisis moneter tersebut, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 

dalam keuangan yang pada akhirnya dinyatakan pailit. Mengingat upaya 

restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan 

upaya melalui kepailitan dengan menggunakan Faillissementsverordening yang 

berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka 

masyarakat kreditur, terutama masyarakat kreditur luar negeri, menghendaki agar 

Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu Faillissementsverordening, secepatnya dapat 

diganti atau diubah. International Monetary Fund (“IMF”) yang saat itu bertindak 

sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa 

upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan 

penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia kepada para 

kreditur luar negerinya dan upaya penyelesaian terhadap kredit-kredit macet 

perbankan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia 

untuk segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku saat itu, 

yaitu Faillissementsverordening, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha 

Indonesia kepada para krediturnya.3 

Akibat dorongan dari IMF dan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang 

pada saat tersebut, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 April 1998 

mengadakan penyempurnaan dan perubahan terhadap Faillissementsverordening 

                                                
3 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hlm 30 
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dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu 

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (“Perpu 

No. 1/1998”) yang berlaku secara efektif pada tanggal 20 Agustus 1998 dan 

kemudian pada tanggal 9 Septermber 1998, Perpu No. 1/1998 tersebut ditetapkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang untuk selanjutnya dalam tulisan 

ini akan disebut sebagai UU Kepailitan. 4 

Sebagaimana penulis kemukakan diatas, terdapat beberapa penyempurnaan dan 

perubahan terhadap Faillissementsverordening dengan diterbitkannya Perpu No. 

1/1998 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun penyempurnaan yang dilakukan 

secara garis besar antar lain: 

1. Penyempurnaan ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur 

permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian 

kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh Pengadilan; 

2. Penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat dilakukan 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur, atas kekayaan 

debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan; 

3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan 

berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang 

dikenal pada saat itu yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP). Ketentuan 

                                                
4 Ibid., hlm. 28 
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yang ditambahkan anatara lain mengatur syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk diangkat sebagaimana kurator dan kewajibannya; 

4. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan kepailitan yaitu 

dengan cara langsung diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah 

Agung, termasuk tata cara permohonannya; 

5. Penangguhan pelaksanaan hak diantaranya kreditur yang memengang hak 

tanggungan, gadai atau agunan lainnya, dan status hukum dari perikatan-

perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya putusan kepailitan; 

6. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang; 

7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang berwenang untuk 

menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga yang dimaksud 

adalah Pengadilan Niaga dengan hakim-hakim yang bertugas secara 

khusus.5 

Penyempurnaan terhadap UU Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk 

mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara tepat, adil, terbuka dan 

efektif.6 Munculnya UU Kepailitan tersebut tidak menggantikan peraturan kepailitan 

yang lama yaitu Faillissementverordening yang tertuang dalam Staatblaad 1905-217 

juncto Staatblaad 1906-348, melainkan hanya mengubah dan menambahkan 

                                                
5 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Pers,Jakarta, 
2006, hal-21 
6 Bernadette Waluyo, CN. Hukum Kepailitan dan Penyndaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar 
Maju, Bandung 2010, hal-v 
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ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Karena secara 

juridis formal, peraturan kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku. 

 Didalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat 

putusan pailit dapat diterima apabila “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”.  

Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 

Kepailitan, penulis merasa bahwa menarik untuk dikaji apakah UU Kepailitan berikut 

penerapannya telah sesuai dengan kondisi perekonomian terkini dan telah sesuai 

dengan tujuan awal dari penyempurnaanya tersebut yaitu untuk menyelesaikan 

masalah utang-piutang secara tepat, adil, terbuka dan efektif. 

Oleh karena hal tersebut diatas, berkaitan dengan perkara perdata tentang 

kepailitan, penulis akan membahas suatu kasus berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 693 K/Pdt.Sus/2010, jo. Nomor:40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst 

dimana Lufthansa Technik AG bertindak sebagai Pemohon, Abacus International Pte. 

Ltd sebagai Pemohon II, dan PT Metro Batavia sebagai Termohon.  

 Dalam kasus kepailitan ini, dahulu Pemohon I telah mengajukan permohonan 

pernyataan palit terhadap Termohon di muka persidangan Perngadila Negeri Jakarta 

Pusat. Pemohon mengajukan permohonan pailit dengan dalil bahwa Termohon 

memiliki utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
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berdasarkan Agreement On Overhaul and Repair of CFM56-382 Engine SN 720491 

dan Side Letter No. 1 to The Agreement on Overhual and Repait of CFM56-382 

Engine SN 721301 sebesar US$ 4,421,596.83 (empat juta empat ratus dua puluh satu 

ribu lima ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh tiga 

sen). Selain itu, Pemohon I juga berpendapat bahwa Termohon juga memiliki utang 

yang dapat ditagih kepada pihak Abacus International Pte. Ltd (“Abacus”) sebesar 

USD 766,611.44 (tujuh ratus enam puluh enam ratus sebelas Dollar Amerika Serikat 

dan empat puluh empat sen) sehingga memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU 

Kepailitan yaitu Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditor yang dapat ditagih 

dan telah jatuh tempo. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan 

Pemohon dengan mengeluarkan putusan Nomor: 40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.  

Namun Termohon membantah atas dalil dari Pemohon bahwa Termohon melihat 

ada kejanggan dari spare part dengan kode 335-088-951 yang tercatat di dalam 

tagihan yang diklaim pembayarannya oleh Pemohon sejumlah 18 (depalan belas) 

bagian, namun dalam kenyataannya yang digunakan oleh Termohon hanya 10 

(sepuluh) bagian saja dan masih banyak lagi tagihan spare part yang jumlahnya lebih 

besar dari yang digunakan. Selain itu, Termohon berpendapat bahwa Pemohon 

memperhitungkan bunga 8% sampai 12% secara sepihak tanpa persetujuan dari 

Termohon. Termohon juga telah membayar lunas tagihan tesebut pada tanggal 23 

Januari 2008, 4 Februari 2008, 3 Maret 2008 masing-masing sebesar US$ 25,000.00 

(dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dan tanggal 7 April 2008 sebesar US$ 

16,154.00 (enam belas ribus seratus ima puluh empat Dollar Amerika Serikat) sesuai 
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dengan jadwal yang diperjanjikan antara Termohon dengan Pemohon II tersebut. 

Sehingga Abacus sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor Termohon. Dengan 

demikian, Termohon berpendapat bahwa syarat permohonan pailit tidak terpenuhi 

karena Termohon hanya memiliki satu Kreditor saja. Termohon mengajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung RI dan gugatan tersebut dikabulkan. Dengan 

dikabulkannya kasasi Termohon maka dikeluarkanlah putusan Nomor: 693 

K/Pdt.Sus/2010 oleh Mahkamah Agung RI dan dengan begitu maka permohonan 

kepailitan dari Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat dari permohon pailit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara 

Nomor. 693 K/Pdt.Sus/2010, jo. Nomor: 40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst? 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan keinginan penulis untuk 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam kasus tersebut, yaitu: 

1. Sebagai sarana untuk mempraktekkkan ilmu hukum yang selama ini telah 

didapat dan dipelajari selama masa pembelajaran di kampus. 

2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan secara praktik yang nantinya sangat berguna untuk penulis 

masuk kedalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.  

3. Untuk mengetahui tugas dan peranan para praktisi hukum. 
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4. Memenuhi mata kuliah magang sebagai pengganti skripsi untuk memenuhi 

tugas akhir perkuliahan yang wajib diambil untuk kelulusan ke jenjang S1. 

 

1.4 Manfaat Magang 

Dalam menjalani pelaksanaan magang, penulis mendapatkan banyak manfaat 

dan pengalaman yang sangat berharga selama menjalani masa magang di Kantor 

Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR). 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penulis berharap dengan adanya laporan magang ini dapat 

mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam kasus mengenai kepailitan 

bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum, bagi seluruh pembaca, dan juga 

masyarakat luas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulis berharap dengan adanya laporan magang ini dapat berguna 

bagi para mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang mempelajari perkara 

kepailitan di Indonesia. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Kegiatan dan Jadwal penulis selama menjalani masa magang di Kantor 

Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) adalah sebagai berikut: 



 9 

 

Jangka Waktu : 1 Agustus 2016 – 31 Oktober 2016 

Hari Kerja  : Senin – Jumat 

Waktu Kerja : 09.00 – 18.00 WIB 

Tempat  :  Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro – Counsellors at  

Law 

Alamat  : Graha CIMB Niaga 24th Floor Jl. Jendral Sudirman      

Kav.58                                 

Jakarta 12190 Indonesia 

Phone & Fax : +62 21 2505125/5136 & +62 21 2505001/5121 

 

 Dalam penulisan laporan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang 

di Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) sebagai mahasiswa 

magang, dimana selama di kantor penulis berkesempatan untuk membantu para 

associate untuk ikut serta dalam beberapa pekerjaan seperti menerjemahkan peraturan 

atau dokumen-dokumen hukum lain ke dalam bahasa inggris atau sebaliknya dan 

juga proofread untuk dokumen-dokumen hukum, nagezelen dokumen hukum, 

meringkas putusan Mahkamah Agung, Legal Memorandum, dan memperbaharui 

peraturan perundang-undangan yang baru ke dalam Data Base. Penulis juga 

melakukan berbagai kegiatan riset ke kementrian, departemen, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP), Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), serta mengirim 
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dokumen ke pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan pajak, serta badan 

hukum lainnya. Selama menjalani proses magang, penulis berada dibawah 

pengawasan Bapak Woody Pananto serta mendapatkan arahan dari associates lain di 

Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan laporan magang ini maka diperlukan 

sistematika penulisan yang teratur dalam bab per bab yang saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah: 

 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang 

dari kasus kepailitan yang telat ditangai oleh Kantor Hukum ABNR, tujuan dari 

pelaksanaan magang, ruang lingkup dan batasan dari pelaksanaan magang, serta 

sistematika penulisan laporan magang ini. 

 

BAB II Tujuan Pustaka 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori dan konsep-konsep yang 

berhubungan atau berkaitan dengan kepailitan dan diuraikan secara jelas dalam 

keterangan teoritis dan kerangka konsepsional. 
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BAB III Profil Kantor Hukum 

Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran secara umum tentang Kantor 

Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) dimana penulis 

melaksanakan masa magangnya dikantor tersebut. Penulis akan memberikan 

gambaran umum seperti sejarah, visi dan misi, serta penjabaran mengenai bidang-

bidang keahlian hukum yang ditangani oleh Kantor Hukum Ali Budiardjo, 

Nugroho, Reksodiputro (ABNR). 

 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang mengapa terjadi kekeliruan, 

ketidak lengkapan, dan ketidak jelasan dan pertimbangan hakim menurut kasus 

diatas. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang akurat dan kutipan-

kutipan dari penelitian perpustakaan, serta penulis akan memecahkan 

permasalahan yang ada didalam kasus tersebut. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran penulis yang 

menyangkup tentang pelaksanaan magang pada kantor hukum Ali Budiardjo, 

Nugroho, Reksodiputro (ABNR) yaitu Perkara Nomor. 693 K/Pdt.Sus/2010, jo. 

Nomor:40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Serta penulis akan memberikan saran 

yang berupa solusi atau ide mengenai perkara yang dibahas dalah perkara tersebut 

dalam laporan magang ini. 

 




