
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Bentuk Hukum Perusahaan

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang

perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan catatan

(pembukuan).9 Badan usaha di dalam hukum disebut sebagai bentuk hukum yang

dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki

oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk

hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan

perdagangan, dan perusahaan perjasaan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan

belum diatur oleh undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah

dalam praktik perusahaan. 10

2. Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Op.cit., hlm. 84.
10 Ibid.,
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merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang

perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan.11

a. Karakteristik Perusahaan Bukan Badan Hukum

Berbeda halnya dengan perusahaan badan hukum, pada bentuk perusahaan bukan

badan hukum memiliki karakteristik yaitu:

(1) Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu,

setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

(2) Akta pendirian hanya didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri

setempat. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan. 12

b. Jenis Perusahaan Bukan Badan Hukum

(1) Firma

Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk

menjalankan perusahaan dengan nama bersama.13

(2) Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan

hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan Commanditaire Vennootschap

yang sering disingkat dengan CV.14 CV adalah firma yang mempunyai satu atau

beberapa orang sekutu komanditer.15

11 Ibid.,
12 Ibid., hlm. 90.
13 Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 37-38.
14 Munir Fuady, Loc.cit,.
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Op.cit., hlm.93.
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3. Perusahaan Badan Hukum

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara

yang didirikan serta dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat

menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian,

perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.16

a. Karakteristik Perusahaan Badan Hukum

(1) Memiliki kekayaan sendiri

Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie) yang

dikembangkan oleh Brinz dan van der Heljden. Menurut teori ini, setiap badan

hukum memiliki kekayaan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk

tujuan tertentu, tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum.

Badan usaha berbentuk badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah

dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi

dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk

menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan

pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau

likuidasi.17

(2) Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar setiap badan hukum harus dibuat di

muka notaris. Akta notaris yang memuat akta pendirian yang berisi anggaran

dasar badan hukum itu harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah,

16 Ibid.,
17Ibid., hlm. 102.
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dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Status badan hukum

diperoleh sejak tanggal keputusan pengesahan oleh menteri. Badan hukum yang

dimaksud meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun dan

perusahaan perseroan (persero). Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri

mengenai pengesahan badan hukum persero.18

(3) Diwakili oleh pengurus

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang

berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh

pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang

mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan

hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum,

bukan atas nama pribadi pengurus.19

b. Jenis Perusahaan Badan Hukum

Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum yang dimiliki oleh negara

dan yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu:

(1) Perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) yang dimiliki

oleh negara.

(2) Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta.20

18 Ibid.,
19 Ibid.,
20 Ibid., hlm. 84.
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B. Persekutuan Komanditer (CV)

1. Pengertian dan Pengaturan CV

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

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau

tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur

dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Status seorang sekutu

komanditer itu dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada

suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau

tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama sekali lepas tangan dari

pengurusan perusahaan.21

Persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), tiga diantara pasal-pasal

tersebut yakni Pasal 19, 20, dan Pasal 21 KUHD adalah aturan untuk CV. Pasal

19 Ayat (1) KUHD merumuskan bahwa persekutuan secara melepas uang yang

disebut persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang

bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa

orang pelepas uang.22

2. Tanggung Jawab Sekutu dalam CV

CV dalam menjalankan usahanya mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu

komanditer atau sekutu pasif sebagai pemberi modal dan sekutu komplementer

atau sekutu aktif sebagai pengurus perusahaan. Perbedaan antara sekutu

21 H.M.N. Purwosutjipto, Op.cit., hlm. 74.
22 Ibid., hlm. 75.
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komanditer dan sekutu komplementer terletak pada peran dan tanggung jawabnya

dalam CV sebagai berikut:

a. Sekutu Komanditer (silent partner)

Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang hanya menyerahkan uang, benda atau

tenaga kepada CV sebagaimana yang telah disanggupkan dan berhak menerima

keuntungan dari CV.23 Sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan yang

telah diserahkan oleh sekutu komanditer menjadi harta kekayaan CV.

Menurut ketentuan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUHPerdata) sekutu komanditer mendapat bagian

keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar CV. Jika dalam anggaran

dasar tidak ditentukan, sekutu komanditer mendapat keuntungan sebanding

dengan jumlah pemasukannya. Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu

komanditer hanya bertanggungjawab sampai jumlah pemasukannya itu saja.

Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna

menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan

yang telah diterimanya. Sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada

sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, dengan kata

lain sekutu komanditer hanya bertanggungjawab ke dalam.24

Soal pengurusan CV, sekutu komanditer tidak ikut dalam mengelola CV. Sekutu

komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Sekutu

komanditer hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran

23 Ibid., hlm. 75-76.
24 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Op.cit., hlm. 95.
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dasar CV. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberikan sanksi

bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab

sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

b. Sekutu Komplementer (complementary partner)

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus dalam CV.

Sekutu komplementer menanggung beban kerugian tidak terbatas, bahkan

kekayaannya pun menjadi jaminan atas seluruh kerugian dari CV.25 Berdasarkan

tanggung jawab tersebut apabila CV memiliki utang dan tidak mampu untuk

membayar utangnya, maka sekutu komplementer bertanggungjawab secara

pribadi dengan cara mengikutsertakan harta kekayaan pribadi yang dimilikinya.

Hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum dengan

pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab

sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh. Bila sekutu komplementer lebih dari

satu orang, maka harus ditegaskan diantara mereka ada yang dilarang bertindak

keluar. Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung

jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.26

3. Pendirian CV

KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan CV dikarenakan

CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer,

sehingga ketentuan di dalam Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan, dengan

demikian CV didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam

25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Loc.cit.,
26 H.M.N. Purwosutjipto, Loc.cit.,
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akta pendirian yang dimuat di muka notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan

di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta pendirian yang sudah

didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.27

Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

tidak diperlukan karena CV bukan badan hukum. Pada CV tidak ada pemisahan

antara harta kekayaan CV dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer,

karena CV adalah firma, maka tanggung jawab sekutu komplementer secara

pribadi untuk keseluruhan.28

C. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit dalam bahasa

Belanda adalah fayit, ada pula yang menerjemahkannya sebagai palyit dan

faillissement sebagai kepailitan. Pada negara yang berbahasa Inggris pailit dan

kepailitan menggunakan istilah bankrupt dan bankruptcy.29 Pailit adalah suatu

keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih.30

Pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran

utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna

menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.31 Pengertian pailit sendiri

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Op.cit., hlm.94.
28 Ibid.,
29 Zaeny Asyhadie, Op.cit., hlm. 225.
30Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta:

Rineka Cipta, 1994, hlm. 18.
31 Pailit menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam bukunya Sentosa Sembiring,

Op.cit., hlm. 12.
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berbeda dengan kepailitan, di Indonesia kepailitan mengacu pada Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) yang

merumuskan bahwa 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 ini.

Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:

a. Seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar

utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga

dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.

b. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan

kepailitan. 32

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan yang

ditetapkan oleh pengadilan niaga, bahwa debitor telah berhenti membayar utang-

utangnya kepada kreditor. Hal ini mengakibatkan harta debitor dapat dilakukan

sita umun dan dibagikan kepada semua kreditornya dengan pengawasan

pengadilan.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) Buku III tentang

Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering

Staatblads 1847-52 jo. 1849-63) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-nyata

32 Rudi A. Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 23.
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Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan

kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang

Kepailitan (Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo.

Staatblads 1906 Nomor 348) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang

maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya

Faillissements Verordening. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga

memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. UUK-PKPU ini mengatur lebih jelas mengenai

batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, adanya syarat-syarat

dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk

pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit

dan PKPU, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang

karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk:

(1) Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang

sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor.

(2) Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang

menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa

memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya.
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(3) Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, seperti

melarikan harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap

kreditor.

(4) Membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau

kecilnya piutang masing-masing kreditor. 33

2. Pihak-Pihak Pemohon Pailit

Pailitnya seorang debitor lahir karena tidak mampu membayar utang kepada

kreditor-kreditornya sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pailit,

namun permohonan pailit juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitor

sendiri.34 Ketentuan dalam Pasal 2 UUK-PKPU yang mengatur pihak-pihak yang

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, yaitu:

a. Debitor sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor dalam istilah

bahasa Inggris disebut voluntary petition. Kemungkinan tersebut menandakan

bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk

kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan

debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia

memiliki lebih dari satu kreditor dan ia telah tidak membayar salah satu utang

kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu

maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

33Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika , 2013, hlm. 3.
34 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tenang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 103.
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b. Seorang atau lebih kreditor

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang merumuskan bahwa seorang debitor

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.

Kententuan UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal debitor yang merupakan

perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan,

lembaga penyimpanyan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-

asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik

disatu pihak dan terhadap debitor non perusahaan, UUK-PKPU dalam Pasal 2

mengatur pihak-pihak lain yang dapat pengajukan permohonan pailit yaitu:35

a. Kejaksaan

Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU merumuskan bahwa permohonan pernyataan pailit

dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum

dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2), yaitu:

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan

umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) terpenuhi dan

tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Pengajuan permohonan

pernyataan pailit oleh kejaksaan adalah sama dengan permohonan pailit yang

diajukan oleh debitor atau kreditor, hanya saja permohonan pailit oleh kejaksaan

tanpa menggunakan jasa advokat.

35 Ibid.,
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b. Bank Indonesia

Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU merumuskan bahwa apabila debitor merupakan

bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian

kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu

dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan

permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia

terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran

badan hukum dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Bapepam

Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU merumuskan apabila permohonan pernyataan pailit

yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena lembaga-lembaga tersebut

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang

diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam.

d. Menteri Keuangan

Pasal 2 Ayat (5) UUUK-PKPU merumuskan apabila debitur merupakan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
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3. Syarat-Syarat Kepailitan

Seseorang atau suatu badan hukum yang bermaksud mengajukan permohonan

pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat terlebih dahulu.

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU mengatur syarat-syarat kepailitan

yaitu:

a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, seorang debitor dapat dinyatakan

pailit oleh Pengadilan Niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih

(concursus creditorum). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal

1132 KUHPerdata yang menentukan bahwa harta kekayaan debitor merupakan

jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus

dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara

kreditor itu menurut undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.36

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdata,

yaitu sebagai berikut:

(1) Kreditor Konkuren diatur dalam Pasal 1123 KUHPerdata. Kreditor konkuren

adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor

secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan)

yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing

dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh

harta kekayaan debitor tersebut.

36 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Penanganan Mengenai Perkara
Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 107.
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(2) Kreditor preferen (yang disewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang,

semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu

suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang

sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.

(3) Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem,

yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan tanggungan.37

b. Syarat adanya utang

Pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa

debitor itu mempunyai utang kepadanya. UUK-PKPU mendefinisikan utang

dalam Pasal 1 angka 6 yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah

uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila

tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya

dari harta kekayaan debitor.

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan

utang yang dapat ditagih. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yaitu

kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan,

37 Jono, Op.cit., hlm. 5-7.
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pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena

putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

4. Penyelesaian Perkara Kepailitan

Penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan dengan adanya permohonan

pernyataan pailit oleh kreditor maupun debitor sendiri secara sukarela, atau oleh

pihak-pihak lain yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU untuk mengajukan

permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Jika para pihak keberatan atas putusan

pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga maka dapat mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung RI, dalam hal masih merasa keberatan, maka para pihak dapat

mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan

penjelasan tersebut maka penyelesaian perkara kepailitan dapat ditempuh sebagai

berikut:

a. Pengadilan Niaga

Seorang debitor yang tidak membayar utangnya kepada kreditor dapat diproses

melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari

pengadilan umum yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa

lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan

undang-undang. Pengkhususan itu merupakan spesialisasi di lingkungan peradilan

umum. Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga adalah agar dapat menjadi

sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara
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cepat, adil, terbuka dan efektif. Pengadilan Niaga hanya merupakan chamber dari

pengadilan umum. 38

Menurut Pasal 300 Ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa pembentukan

Pengadilan Niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dilakukan

secara bertahap melalui keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan

dan kesiapan sumber daya yang diperlukan pada saat ini, selain Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah dibentuk pula Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri

Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Ketentuan Pasal 300 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan permohonan pernyataan

pailit dan permohonan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga.39

b. Kasasi

Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas

tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat

kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya

terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah judex facti

(pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan

menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah

Agung RI memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa

pembuktian sebagaimana kedudukan judex facti, sehingga aspek peristiwa dan

penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu

38 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 140.
39 Ibid., hlm. 141-142.
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kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan

kasasi.40

Dalam perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh debitor atau

kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan kreditor

lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama karena

merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal

11 Ayat (3) UUK-PKPU. Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang

dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari

permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah

tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas

permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI.

c. Peninjauan Kembali

Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU merumuskan bahwa terhadap putusan atas

permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Permohonan

peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila

dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan

hukum.41 Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit

hampir sama dengan proses permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI.

Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang

40 Lilik Mulyadi, Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik, Bandung: Alumni,
2010, hlm. 195.

41Jono, Op.cit., hlm. 96.
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menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, dan putusan

permohonan peninjauan kembali diucapkan oleh Mahkamah Agung RI paling

lambat 30 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Panitera

Mahkamah Agung RI.

5. Akibat Hukum Putusan Pailit

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga akan membawa akibat bagi debitor,

dan kreditor. Akibat hukum kepailitan itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu

meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan

serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan

pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta

kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Namun debitor pailit itu

tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena

kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri

pribadi debitor pailit.

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa kurator berwenang melakukan

pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor

dengan pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan pemberesan harta pailit itu

dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun

terhadap putusan itu diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila putusan

pernyataan pailit itu dibatalkan karena adanya kasasi atau peninjauan kembali,

maka pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan kurator

sebelum pembatalan putusan itu tetap sah dan mengikat debitor.
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D. Benda sebagai Harta Kekayaan

Istilah harta kekayaan yang dipakai KUHPerdata memiliki makna yang lebih luas

dibandingkan benda, karena harta kekayaan meliputi benda dan hak-hak

kebendaan.42 Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai

ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah

uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, maka benda tersebut

bukanlah harta kekayaan, dengan nilai ekonomi inilah benda harta kekayaan

selalu dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda meliputi barang dan hak.

Barang adalah benda berwujud dan tidak berwujud, pada benda melekat suatu

hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas benda itu. Setiap harta

kekayaan seseorang dapat dialihkan kepada pihak lain baik karena perjanjian

maupun karena undang-undang. Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat

di atasnya diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah.43

1. Jenis-Jenis Benda

Ada beberapa macam jenis benda menurut arti pentingnya sehubungan dengan

perbuatan terhadap benda tersebut. Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini

adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Arti penting pembedaan ini terletak

pada penguasaan (bezit), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring), dan

pembebanan (berzwaring). Mengenai penguasaan, pada benda bergerak

berlangsung asas dalam Pasal 1977 KUHPerdata yaitu orang yang menguasai

42 J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan, Yogyakarta: Laksbang Grafik, 2012,
hlm.59.

43 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1994, hlm. 10-12.
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benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, namun pada benda tidak bergerak

asas tersebut tidak berlaku. Mengenai penyerahan, pada benda bergerak dapat

dilakukan penyerahan nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan

dengan balik nama. Mengenai daluarsa, pada benda bergerak tidak dikenal

daluarsa sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya,

sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluarsa yang diatur dalam Pasal

1963 KUHPerdata. Mengenai pembebanan pada benda bergerak dilakukan dengan

gadai, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan tanggungan.44

a. Benda bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan. Menurut

Pasal 511 KUHPerdata benda bergerak karena ketentuan undang-undang ialah

hak-hak yang melekat atas benda bergerak.45

b. Benda tidak bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-

pindahkan. Menurut Pasal 507 KUHPerdata benda tidak bergerak karena

tujuannya ialah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda

pokok untuk tujuan tertentu. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-

pindah.46

2. Benda sebagai Jaminan Utang

Hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor sering disertai dengan

jaminan. Kreditor menginginkan jaminan kepastian bahwa pada waktu tertentu

44 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2000, hlm. 128.

45 Ibid.,
46 Ibid., hlm. 129.
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dikemudian hari puitangnya dilunasi. Jaminan kepastian pelunasan itu berupa

benda bergerak atau tidak bergerak. Jaminan ini merupakan jaminan pelengkap

terhadap perjanjian utang piutang atau kredit, dalam perjanjian jaminan ditentukan

bahwa barang jaminan atau bukti hak miliknya harus dikuasai oleh kreditor.

Apabila dikemudian hari debitor tidak melunasi utangnya, kreditor diberi kuasa

melelang barang jaminan guna pelunasan utang debitor, dalam hal ini timbullah

hak kreditor atas barang milik debitor sebagai jaminan pelunasan utangnya,

apabila barang jaminan itu benda bergerak maka hak yag melekat atas barang

jaminan utang itu disebut gadai. Apabila barang jaminan itu benda tidak bergerak,

maka hak yang melekat atas benda jaminan utang itu disebut tanggungan.47

a. Hak Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1150

KUHPerdata gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas barang bergerak yang

diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin

utang dan memberikan kekuasaan kepada kreditor mendapat pelunasan dari

barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainya, kecuali biaya

lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah barang itu

digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.48

b. Hak Tanggungan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

maka ketentuan tentang hipotek atas tanah dan benda-benda yang berada di atas

47 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Op.cit., hlm. 95-96.
48 Ibid., hlm. 96.
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tanah tidak berlaku lagi. Setelah adanya Undang-Undang Hak Tanggungan itu,

hipotek hanya berlaku bagi kapal laut yang berukuran paling sedikit 20m3 isi

kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda

pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.49

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,

yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan mempunyai

sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian

Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas

tanah dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

bersangkutan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara

angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang

merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan dari Hak

Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani

sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang

yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah

yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan

berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan

49 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 299.
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hubungan utang-piutang yang bersangkutan. Hak atas tanah yang dapat dibebani

Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

E. Harta Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

UUP), mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan

judul harta benda dalam perkawinan. UUP tidak menggunakan istilah harta

kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan, ini berarti

UUP melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi materiil yang

umumnya berupa barang yang berwujud.50 Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan akan  menimbulkan

harta perkawinan suami isteri seperti yang telah diatur dalam UUP. Harta

perkawinan adalah hak milik bersama yang terikat, yang terjadi karena ketentuan

UUP atau karena perjanjian antara suami dan isteri, meliputi:51

1. Harta Bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) UUP masing-masing suami atau isteri berhak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, tetapi

apabila suami dan isteri menentukkan lain yaitu dengan perjanjian perkawinan,

maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.

Demikian juga terjadi perceraian maka harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh

50 J.Andy Hartanto, Loc.cit.,
51 Ibid., hlm. 67.
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masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.52

2. Harta Bersama

Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam UUP. Apabila sebelum atau pada

saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami dan calon isteri tidak

diperjanjikan lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan isteri

bersangkutan menurut hukum telah terjadi percampuran harta benda secara bulat

atau harta bersama.53 Harta bersama terjadi saat dilangsungkan perkawinan yang

menurut ketentuan hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan

isteri. Persatuan harta tersebut berlangsung terus dan tidak dapat diubah selama

perkawinan, sehingga dengan demikian percampuran harta benda dalam

perkawinan tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh suami ataupun

isteri.54

Harta bersama dalam perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau

tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan

dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung.

Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan cuma-

cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibahan maupun dengan surat

wasiat, dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut

tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda atau harta bersama, oleh karenanya

52 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Op.cit., hlm. 102-103.
53 J.Andry Hartanto, Op.cit., hlm. 37.
54 Jono, Op.cit., hlm. 38.
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maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda,

melainkan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi.55

Menurut ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UUP merumuskan bahwa harta bersama

dikuasai oleh suami dan isteri. Terhadap harta bersama yang diperoleh suami dan

isteri mempunyai hak dan kewajiban yag sama. 56 Apabila terjadi perceraian, harta

bersama dapat dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi

suami dan isteri.57 Harta bersama bubar demi hukum karena kematian atau

perceraian.

55 J.Andry Hartanto, Op.cit., hlm. 38.
56 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Op.cit., hlm. 67.
57 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Loc.cit.,
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F. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir

sebagai berikut:

CV Delima dinyatakan pailit dalam
Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.

08/Pailit/2008/PN.Sby

Putusan Mahkamah Agung
No. 702/K/Pdt.Sus/2008.

Akibat hukum terhadap
harta bersama dalam

perkawinan

Pertimbangan hukum
Majelis Hakim

Mahkamah Agung RI

Kasasi

Tanggung jawab sekutu
komplementer yang

memiliki harta bersama
dalam perkawinan

Isteri
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Keterangan:

CV Delima diajukan permohonan pailit oleh dua orang kreditornya pada

Pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang

kemudian dikabulkan dan menyatakan CV Delima, sekutu komplementer serta

isteri dari sekutu komplementer pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Surabaya No. 08/Pailit/2008/PN.Sby. Untuk itu, atas putusan pernyataan pailit

Pengadilan Niaga Surabaya tersebut isteri dari sekutu komplementer mengajukan

permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI dalam

pertimbangan hukumnya menolak alasan keberatan yang diajukan dalam

permohonan kasasi tersebut sehingga menguatkan putusan Pengadilan Niaga

Surabaya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 702/K/Pdt.Sus/2008 dengan

demikian, CV Delima, sekutu komplementer dan isterinya tetap dinyatakan pailit.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan bahwa sebagai

sebuah CV tentunya CV Delima memiliki sekutu dalam menjalankan kegiatan

usahanya, yaitu sekutu komplementer. Terhadap sekutu komplementer Majelis

Hakim Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan bahwa sekutu

komplementer merupakan sekutu aktif yang menjalankan CV Delima yang harus

bertanggungjawab secara keseluruhan sampai dengan harta pribadinya, namun

sekutu komplementer dalam CV Delima telah menikah dan memiliki harta

bersama dalam perkawinannya. Dengan demikian, terhadap sekutu komplementer

yang telah menikah berakibat sampai dengan harta bersama dalam perkawinan.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah

Agung RI terhadap kepailitan CV bagi sekutu komplementer yang terikat dalam
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perkawinan dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan yang berdasarkan

pada Putusan Mahkamah Agung No. 702/K/Pdt.Sus/2008.


