
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan memiliki peran penting dalam negara Indonesia, yaitu sebagai

pendukung pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan

berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan,

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan pembangunan nasional dan perkembangan kegiatan

ekonomi menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Semakin

banyak usaha yang dibangun menjadi sebuah perusahaan, maka perekonomian

negara menjadi semakin maju. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang

menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus,

bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan

dan/atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).1

Perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya diklasifikasikan menjadi perusahaan

badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum

adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, namun ada pula yang dimiliki oleh

pihak swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi. Perusahaan badan

hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau

pendirinya sehingga tanggung jawab pengurus sebatas pada harta kekayaan

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi),
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 13.



2

perusahaan. Sebagai perusahaan badan hukum akta pendirian yang memuat

anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Hukum

dan HAM.

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.2 Persekutuan

komanditer adalah bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan

komanditer disebut dengan Commanditaire Venootschap yang sering disingkat

CV.3 Berbeda dengan perusahaan badan hukum, pada persekutuan komanditer

(selanjutnya disebut CV) akta pendirian hanya didaftarkan pada kepaniteraan

pengadilan negeri setempat. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak

diperlukan. Sebagai perusahaan bukan badan hukum tidak ada pemisahan harta

kekayaan pada CV dengan harta kekayaan pribadi para sekutu.

CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.

Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang,

barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak ikut campur

dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan.4 Dasar hukum pengaturan

persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(selanjutnya disebut KUHD).5

CV mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu

komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu

2 Ibid., hlm. 83.
3 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis di Era Global, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 44.
4 Ibid., hlm. 93.
5 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana

Undang-Undang di Bidang Usaha), Bekasi: Mega Poin, 2005, hlm. 1-2.
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pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan

hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif

yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai

kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.6 Sekutu komanditer

bertanggungjawab kepada CV hanya sebatas modal yang diberikan. Hal tersebut

berbeda dengan sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas utang

perusahaan terhadap pihak ketiga sampai dengan harta pribadi. Sehingga apabila

CV berutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya maka

sekutu komplementer bertanggungjawab dengan cara mengikutsertakan harta

kekayaan pribadi yang dimilikinya.

CV sebagai perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan modal. Sumber

modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun

eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu pemasukan modal

(inbreng) dari para pengurus dan sumber modal eksternal melalui pinjaman dari

lembaga keuangan maupun perorangan dengan jaminan tertentu.7

Sekutu komplementer sebagai sekutu aktif yang menjalankan CV dapat

melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga untuk mengembangkan usahanya.

Selama menjalankan usaha, suatu perusahaan terkadang tidak mencapai tujuan

dalam mencari keuntungan sesuai harapan yang mengakibatkan perusahaan itu

mengalami kerugian. Akibat yang ditimbulkan dari kerugian tersebut adalah

perusahaan tidak dapat mengembalikan utang-utangnya.

6 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 23.
7 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk- Bentuk

Perusahaan, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 76.
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Sekutu komplementer yang tidak dapat mengembalikan utangnya dan memenuhi

syarat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) yaitu

debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih dan salah satu pinjaman tersebut

ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh waktu dan telah dapat ditagih maka

dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga oleh dirinya sendiri

maupun oleh kreditornya. Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan tersebut

menjadi tanggung jawab sekutu komplementer sampai dengan harta pribadinya.

Namun demikian, timbul masalah dalam hal sekutu komplementer telah menikah

dan memiliki isteri yang kemudian terjadi persatuan harta, maka harta tersebut

dapat dijadikan jaminan atas utang. Sebagai sekutu kompelementer harus

bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan CV sebagaimana diatur dalam

KUHD.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) ditentukan bahwa harta kekayaan yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya Pasal 23 UUK-

PKPU merumuskan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit maka yang pailit

tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta.

Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta

kekayaan suami dan isteri yang menikah dalam persatuan harta, sehingga isteri

dari sekutu komplementer dapat diajukan dalam permohonan pailit dikarenakan

adanya harta bersama dalam perkawinan.

Fakta hukum atas kepailitan terhadap CV yang berakibat sekutu komplementer

harus bertanggung jawab sampai harta pribadi termasuk sampai harta bersama
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dalam perkawinan telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam

perkara pailit Putusan No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby sampai putusan kasasi

Mahkamah Agung No. 702/PK/Pdt.Sus/2008 antara Sdr. Oei Keng Hien dan Sdr.

Troy Haryanto terhadap CV Delima.

CV Delima merupakan suatu usaha dibidang percetakan. CV Delima dalam

menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang direktur bernama Sdr. Gunawan Ali

yang telah memiliki istri bernama Sdri. Ang Fanny Angelina. Sdr. Gunawan Ali

melakukan peminjaman uang kepada Sdr. Oei Keng Hien sebesar Rp.

924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) dan

Sdr. Troy Haryanto sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta

rupiah) yang masing-masing merupakan wiraswasta.

Uang pinjaman tersebut digunakan sebagai dana operasional dalam menjalankan

usaha percetakan CV Delima. Sesuai kesepakatan, utang tersebut akan dibayar

dengan menggunakan Bilyet Giro. Namun ketika para kreditor akan mencairkan

Bilyet Giro tersebut, para kreditor tidak dapat mencairkan dana dalam rekening

Bilyet Giro dikarenakan tidak ada dana. Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan

tersebut menyebabkan kerugian bagi para kreditor. Sejak pengeluaran Bilyet Giro

tersebut Sdr. Gunawan Ali tidak pernah membayar utangnya. Sdr. Gunawan Ali

berusaha memberikan kesepakatan baru mengenai jatuh tempo pembayaran utang

kepada para kreditor, namun kesepakatan tersebut ditolak oleh para kreditor. Para

kreditor memutuskan untuk melakukan upaya hukum terhadap Sdr. Gunawan Ali

dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Surabaya.

Permohonan pailit tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan Putusan No.

08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby yang kemudian menyatakan Sdr. Gunawan Ali dan
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CV Delima pailit, serta menyatakan isteri dari Sdr. Gunawan Ali sebagai Turut

Termohon dikarenakan harta bersama dalam perkawinan. Sdri. Ang Fanny

Angelina yang tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun alasan keberatan dalam

permohonan kasasi yang diajukan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah

Agung RI dengan Putusan No. 702/K/Pdt.Sus/2008.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah

Agung RI tersebut menyatakan CV Delima dan Sdr. Gunawan Ali pailit dan harus

bertanggungjawab terhadap utang para kreditor. Namun, hal yang menarik pada

kasus ini adalah pada isteri dari sekutu komplementer yang ikut serta menjadi

Turut Termohon yang dikarenakan harta bersama dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi

kasus putusan kasasi atas perkara kepailitan yang berakibat sekutu komplementer

harus bertanggung jawab secara pribadi yang membawa konsekuensi terhadap

harta bersama dalam perkawinan. Untuk itu judul penelitian ini adalah “Akibat

Hukum Kepailitan Persekutuan Komanditer terhadap Harta Bersama dalam

Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 702/K/Pdt.Sus/2008)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah apa akibat hukum kepailitan CV terhadap harta bersama

dalam perkawinan. Untuk itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI terhadap sekutu

komplementer yang terikat perkawinan dalam kepailitan CV;
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b. Akibat hukum harta bersama sekutu komplementer yang terikat perkawinan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang

ilmu. Lingkup pembahasan adalah pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah

Agung RI terhadap kepailitan CV bagi sekutu komplementer yang terikat

perkawinan dan akibat hukum harta bersama sekutu komplementer yang terikat

perkawinan dengan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No.

702/K/Pdt.Sus/2008. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan

(ekonomi), khususnya hukum kepailitan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Menganalisis dan memperoleh deskripsi mengenai pertimbangan Majelis

Hakim Mahkamah Agung RI terhadap sekutu komplementer yang terikat

perkawinan dalam kepailitan CV.

b. Menganalisis dan memperoleh deskripsi mengenai akibat hukum harta

bersama sekutu komplementer yang terikat perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, manfaat atau kegunaan penelitian setidak-

tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:8

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,
2002, hlm. 66.
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a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini berguna sebagai dasar pemikiran dalam upaya

pengembangan secara tertulis dalam bidang disiplin ilmu hukum, khususnya

hukum keperdataan, dalam hal ini adalah mengenai hukum kepailitan.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

(1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi

peneliti, khususnya mengenai akibat hukum kepailitan CV terhadap harta

bersama dalam perkawinan.

(2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

(3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.


