
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa

senantiasa dianugerahi rakhmatNya berupa akal dan budi. Sebagai makhluk yang

berakal dan berbudi, manusia memiliki rasa, karsa dan cipta sebagai bagian dari

karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui rasa, karsa dan cipta, manusia akan

membentuk sebuah kelompok kecil yang dinamakan keluarga. Untuk itu manusia

sebagai makhluk hidup akan melakukan perkawinan sebagai bagian dari

perjalanan hidupnya untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan menjadi bagian

yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk perwujudan eksistensi

bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika telah melakukan

perkawinan dan memiliki keturunan maka selanjutnya bagi orang hidup adalah

meningkatkan kesejahteraan hidup.

Untuk mencapai tingkat sejahtera, maka orang hidup senantiasa

memerlukan uang sebagai salah satu penunjang pokok dalam membiayai han-

kebutuhan hidupnya. Uang dapat diperoleh ketika manusia melakukan pekerjaan

atau bekerja guna mendapatkan penghasilan. Umumnya pada kebanyakan

keluarga di Indonesia, kewajiban mencari nafkah tertumpu pada suami sebagai

kepala keluarga, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak istri

untuk membantu suami mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah ini dapat
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dilakukan dengan cara, baik itu dengan cara bekerja pada suatu lembaga atau

institusi ataupun bekerja kepada orang lain maupun dengan jalan bekerja secara

mandiri atau berwiraswasta.1

Bagi seorang suami ataupun seorang istri yang bekerja secara mandiri

dalam menjalankan usaha atau berwiraswasta tentu akan sangat membutuhkan

finansial yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Dalam rangka

menjalankan sebuah usaha maka kondisi finansial sangat mempengaruhi bagi

pelaku usaha dalam kaitannya melakukan transaksi dagang. Pelaku usaha tidak

akan dapat melakukan transaksi dagang secara maksimal, efektif dan akan

memperoleh keuntungan manakala tanpa dukungan finansial yang cukup. Untuk

mendapatkan modal usaha atau uang, maka dapat diperoleh dengan cara antara

lain mengajukan pinjaman atau utang ke pihak lain.

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang

atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (borrowing, atau loan,

atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh.

Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain

(orang lain atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman itu

disebut Debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut Kreditor.2

______________

1 Isis Ikhwansyah et.al., Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan
dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan), Penerbit : Keni Media,
Bandung, 2012, h. 4.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami
Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Grafiti,
Jakarta, 2002, h. 6.
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Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.3 Sedangkan debitor

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang

pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.4 Berdasarkan dari rumusan dapat

disimpulkan bahwa unsur dari kreditor adalah :

1. Orang. Pengertian orang bukan hanya manusia atau
perorangan tetapi juga badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UUKPKPU :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun
yang bukan berbadan hukum dalam likuidasi”

2. Piutang. Dalam Pasal 1 UUKPKPU5 tidak terdapat rumusan
atau definisi piutang, tetapi yang ada adalah definisi utang
(Pasal 1 angka 5 UUKPKPU6). Dengan demikian, untuk
pengertian piutang dapat digunakan penafsiran argumentum
a contrario dari definisi utang.

3. Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau dari
undang-undang. Dengan demikian, piutang tersebut
menimbulkan suatu perikatan (Pasal 1233 KUHPerdata).7

______________

3 Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4 Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5 Dalam tulisan tesis ini yang dimaksud dengan UUKPKPU adalah Undang
Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut juga sebagai Undang Undang
Kepailitan atau dapat juga disingkat UUK.

6 Catatan penulis bahwa “Piutang” dalam UUKPKPU diatur pada Pasal 1
angka 6 dan bukan Pasal 1 angka 5

7 Man S. Sastrawidjadja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2014, h. 82
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Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 UUKPKPU adalah orang yang

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat

ditagih dimuka pengadilan. Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik unsur

debitor adalah :

1. Orang yang menurut Pasal 1 angka 11 UUKPKPU dapat
berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi
yang berbadan hukum mau-pun yang bukan berbadan
hukum;

2. Utang yang rumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 6
UUKPKPU yaitu “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 di kemudian hari atau kontijen,
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan
wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi
memberi hak kepada kreditur untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”;

3. Karena perjanjian atau undang-undang;

4. Pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Seperti
halnya untuk pengertian kreditor, pengertian debitor
menurut UUKPKPU adalah pengertian debitor dalam arti
yang sangat luas.8

Pada hakekatnya, pemberian pinjaman (kredit) oleh kreditor kepada

debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan

pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Selain kepercayaan dari kreditor, hal lain

yang paling diutamakan adalah pemberian jaminan (agunan) oleh debitor kepada

kreditor, sehingga ada kepastian bahwa debitor akan membayar utangnya/

___________

8 Ibid. h. 85
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mengembalikan pinjamannya tepat waktu.9 Namun demikian, dengan adanya

jaminan dari debitor tidak sepenuhnya berarti dapat dikatakan kalau debitor akan

dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor dengan melakukan pembayaran

secara tepat waktu. Dalam kejadian sehari-hari, tidak jarang debitor tidak tepat

waktu dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor. Hal

tersebut dapat disebabkan antara lain karena debitor sendiri lalai alias lupa kalau

sebenarnya sudah waktu jatuh tempo untuk membayar utang atau karena pada saat

waktu jatuh tempo membayar utang kepada kreditor keadaan ekonomi debitor

kebetulan sedang dalam keadaan sulit alias tidak mempunyai uang yang cukup

untuk membayar.

Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh kreditor dapat berupa :

a. Kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau
pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan
perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang.

b. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan 1 tahun),
seperti misalnya commercial paper yang umumnya
berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.

c. Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari 1 tahun
sampai dengan 3 tahun).

d. Surat-surat utang jangka panjang (di atas 3 tahun), antara
lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal atau
dijual melalui direct placement.10

_____________

9 Isis Ikhwansyah et. al., Loc. Cit
10 Sutan Remy, Loc.cit
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Sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur,

ternyata tidak sedikit kejadian kalau debitur tidak mampu atau tidak dapat

membayar utang piutangnya kepada kreditur yang disebabkan antara lain karena

kesulitan keuangan. Oleh karena itu dalam hal ini tentu kreditor akan dapat

memintakan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh pihak kreditor jika 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

kepailitian meliputi seluruh kekayaan si debitor pada saat pernyataan pailit,

beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, serta menyatakan bahwa

kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor.11

Pailit itu sendiri adalah merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak

mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para

kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena

kesulitan kondisi keuangan (financial distreess) dari usaha debitor yang telah

mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan

yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang

telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.12

______________

11 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di
Peradilan,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 81

12 Ibid., h.1
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Bagi pihak kreditor sendiri, sebelum mengajukan permohonan untuk

mempailitkan debitor, maka kreditor masih dapat memberi kesempatan bagi si

debitor untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur melalui proses yang

dinamakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehubungan dengan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan hanya debitur, ternyata kreditur

yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur

diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian

atau seluruh utang kepada krediturnya.13

Berkaitan dengan keadaan penundaan pembayaran utang dari kreditor

kepada debitor, maka untuk itu hukum telah menyiapkan pintu darurat untuk

menyelesaikan persoalan tersebut yakni melalui 2 (dua) cara :

1. Melalui Penundaan Pembayaran.

2. Melalui Kepailitan.14.

Ketentuan kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

merupakan ketentuan baru dalam UUK 2004.15

______________

13 H. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang di Indonesi, Pustaka Reka Cipta, Bandung Jawa Barat, 2013,
h. 116

14 Ibid., h. 115

15 M. Hadi Subhan, Op.cit., h. 147
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Yang menjadi persoalan adalah manakala debitur sebagai orang

perorangan, baik selaku suami atau selaku isteri yang ternyata masih mempunyai

utang terhadap pihak ketiga dan belum terbayar lunas telah meninggal dunia,

dapatkah menurut hukum pihak ketiga selaku kreditor yang berpiutang terhadap

debitor yang telah meninggal dunia mengajukan permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang atas utang debitor sebagai pewaris kepada ahli

warisnya? dan bagaimana perlindungan hukum bagi si kreditor atas piutangnya

terhadap ahli waris dari debitor yang telah meninggal dunia dalam proses

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul

mengingat dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Utang selain tidak mengatur secara jelas dan tegas

definisi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga tidak mengatur dan

atau menyinggung terkait dengan keberadaan ahli waris dari debitor yang telah

meninggal dunia.

Selain dari itu, sehubungan dengan tuntutan piutang oleh kreditor terhadap

harta kekayaan debitor yang telah meninggal dunia, dalam UUKPKPU hanya

mengatur berkaitan untuk “Pailit” saja dan tidak untuk “Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”. Di sisi lain, untuk mengajukan permohonan pernyataan

pailit atas harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia harus diajukan dalam

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal dunia,

yang untuk itu mengandung arti manakala permohonan pailit diajukan lewat

waktu dari 90 (sembilan puluh) hari, maka tentu Pengadilan akan menolak.

Sedangkan jika kreditor melakukan tuntutan agar piutangnya dibayar oleh ahli
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waris dari debitor yang telah meninggal dunia sebelum mengajukan permohonan

pailit yakni melalui tindakan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” tidak

diatur sama sekali dalam UUKPKPU. Dari uraian di atas telah secara jelas dapat

dipahami bahwa ternyata “lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari” hanya

mengatur untuk kepentingan “Pailit” saja dan bukan untuk “Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang”.

Sehubungan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap

debitor yang telah meninggal dunia dan terkait dengan perlindungan hukum bagi

kreditor atas piutangnya terhadap ahli waris dari debitor yang telah meninggal

dunia pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sebuah

perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya, menarik perhatian penulis untuk digunakan sebagai bagian dari

penelitian ini guna dianalisa.

Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait

dengan tuntutan kreditor atas piutangnya terhadap ahli waris dari debitor yang

telah meninggal dunia pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang dimaksud dalam tesis ini adalah berupa putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/PKPU/2013/PN.-Niaga Sby.16

______________

16 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
07/PKPU/2013/PN.-Niaga Sby., sebagai lampiran-terlampir.
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Kasus posisi perkara tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pada mulanya, Drs. Hery Sugiharto selaku pemohon Penundaan Kewajban

Pembayaran Utang selanjutnya disingkat dan disebut PKPU telah mengajukan

permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

terhadap Lily Soebroto selaku Termohon PKPU I, Christina Gunarto selaku

Termohon PKPU II dan Steven Prawira Gunarto selaku Termohon PKPU III yang

selanjutnya disebut sebgai para termohon PKPU. Lily Soebroto dalam perkara ini

adalah sebagai isteri dari Tony Gunarto dan Christina Gunarto serta Steven

Prawira Gunarto masing-masing adalah sebagai anak-anak kandung dari hasil

perkawinan antara Tony Gunarto dengan Lily Soebroto. Dalam perkara tersebut,

dikemukakan bahwa Tony Gunarto telah meninggal dunia pada 8 Maret 2010 dan

oleh karena itu, maka para termohon PKPU adalah sebagai ahli waris dari

almarhum Tony Gunarto. Bukti yang diajukan oleh para termohon PKPU di depan

persidangan sebagai ahi waris dari almarhum Toni Gunarto adalah berupa Akta

Kematian Tony Gunarto dan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh dan

dihadapan seorang Notaris. Pemohon PKPU mendalilkan dalam

permohonannya kalau almarhum Tony Gunarto mempunyai utang pada pemohon

PKPU sebesar Rp. 5.078.000.000,- (lima milyar tujuh puluh delapan juta rupiah)

sejak tahun 2007 dan hanya terbayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah). Sedangkan sisa sebesar Rp. 5.078.000.000,- - Rp. 2.000.000.000,- = Rp.

3.078.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) sama sekali belum

dibayar. Selain pemohon PKPU, kreditur lain dalam permohonan PKPU tersebut

adalah Budi Darmawan yang memiliki piutang sebesar Rp. 10.800.000.000,-
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(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena debitor Toni Gunarto telah

meninggal dunia, maka pemohon PKPU menagih piutang kepada ahli waris

almarhum Toni Gubarto. Pemohon PKPU berharap dengan diajukannya

permohonan PKPU terhadap para termohon PKPU akan memperoleh respon

dengan adanya perdamaian. Namun ternyata dalam proses jawab menjawab

didepan persidangan, para termohon PKPU telah mengajukan eksepsi antara lain

pada pokoknya menyatakan kalau permohonan pemohon PKPU telah melewati

batas waktu pengajuan permohonan PKPU atau pailit, yaitu dalam kurun waktu

90 hari sejak almarhum Toni Gunarto meninggal dunia. Dasar hukum yang

dipergunakan oleh para termohon PKPU adalah pasal 210 Undang Undang

Kepailitan yang terkutip sebagai berikut :

“Permohonan perrnyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal”

Atas eksepsi yang telah dikemukakan oleh para termohon PKPU ternyata diterima

oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan oleh

karenanya permohonan dari pemohon PKPU dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka sekalipun pemohon PKPU

telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan permohonan PKPU, tentu

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara itu melalui amarnya

“Menyatakan permohonan PKPU dari pemohon PKPU tidak dapat diterima”

dapat merugikan pemohon PKPU selaku kreditor karena tidak dapat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG... EDY HENDRAWAN



menggunakan dan memperoleh haknya berupa piutang atas utang debitor yakni

setidak-tidaknya menuntut pengembalian atas piutangnya dari debitor atau ahli

waris debitor. Untuk itu, bagaimana perlindungan yang selayaknya dapat

diberikan kepada kreditor atas piutangnya terhadap ahli waris debitor dalam

proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? Apakah dengan dinyatakan

permohonan pemohon PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya tidak dapat diterima oleh karena kadaluwarsa menghentikan hak

kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang dari debitor ? bukankah pasal 830

Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disingkat B.W.) menyatakan bahwa :

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian” dan sebaliknya sepanjang ahli

waris tidak menentukan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka dianggap menerima seluruh pasiva dan aktiva dari pewaris.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas

terkait dengan piutang kreditor terhadap ahli waris debitor yang telah meninggal

dunia dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Daluwarsa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

oleh Kreditor terhadap debitur yang meninggal dunia.

2. Upaya hukum kreditor atas piutangnya terhadap ahli waris debitor

meninggal dunia.
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengkaji dasar pemikiran penerapan mengenai “waktu

kadaluwarsa” dalam proses Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor kepada ahli

waris dari debitor yang telah meninggal dunia berdasarkan

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Pembayaran Utang.

b. Merumuskan argumentasi hukum sehubungan dengan

diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang oleh kreditor di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri guna mendapatkan hak pembayaran

utang dari pihak debitor yang telah meninggal dunia dan

untuk itu memperoleh perlindungan hukum.

3.2. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk :

a. Memberi sebuah masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum

pada umumnya dan memberikan masukan dalam bidang

studi Hukum Bisnis pada khususnya yang terkait dengan

perlindungan hukum bagi kreditor atas tagihan piutangnya

terhadap ahli waris debitor pada proses Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.
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b. Memberi masukan kepada pihak Pemerintah dalam rangka

mengkaji ulang berlakunya Undang Undang No. 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor atas

tagihan piutangnya terhadap ahli waris debitor yang

dilakukan melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

debitor meninggal dan khususnya dilakukan pada proses

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Kerangka Teoritis

A. Konsep dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

menurut Undang Undang Kepailitan

Dalam Undang Undang Kepailitan, Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang telah diatur pada Bab III Bagian Kesatu tentang

Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya

pasal 222 sampai dengan pasal 264 dan bagian kedua tentang Perdamaian

pasal 265 sampai dengan pasal 294 Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.17

______________

17 Undang Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut juga sebagai
Undang Undang Kepailitan atau dapat juga disingkat UUK.
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Yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan

hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan

debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara

pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh

atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi

utangnya tersebut.18

Secara prinsip ada dua pola Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, yakni pertama, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang

diajukan oleh kreditornya. Kedua, Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu

membayar utang-utangnya kepada kreditor.19

Diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh

kreditor kepada debitor akan memberikan kesempatan bagi debitor untuk

menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya dan untuk itu pihak

debitor akan dapat melanjutkan usaha atau pekerjaannya. Dengan

demikian, maka terhadap aset-aset serta kekayaan milik debitor masih

______________

18 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, (2010), Citra
Aditya Bakti, Bandung, h. 175.

19 M. Hadi Shubhan, Loc. cit.
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tetap dapat dipertahankan oleh debitor yang untuk itu pula akan dapat

memberikan jaminan bagi pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor.

Selain dari itu dapat memberi kesempatan kepada debitor untuk

merestrukturisasi utang-utangnya terhadap kreditor. Disisi lain, bagi

kreditor, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada

debitor akan dapat memberikan nilai manfaat bagi kreditor guna

memperoleh kepastian piutangnya dari pihak debitor.

Dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diajukan kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh)

hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan

harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor

mengurus harta debitor.20

Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara

adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Segera setelah putusan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan,

pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor yang dikenal

dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang

______________

20 Ibid., h. 148
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yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima)

terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sementara diucapkan.21

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adanya

utang sangat menentukan sebab tanpa ada utang, maka sangat tidak

mungkin dapat dilakukan proses pemeriksaan permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat diajukan pihak yang

berkepentingan yakni pihak kreditor ataupun pihak debitor oleh

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang diatur dalam Undang Undang Kepailitan yakni

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam peraturan tersebut

pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi satu bagian

dengan Kepailitan yang sudah dilakukan sejak berlakunya Faillissement

Verordening Stb. 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348.

Selanjutnya perubahan atas ketentuan Faillissement Verordening Stb.

1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348 terjadi saat negara

Indonesia mengalami krisis moneter pada bulan Juli 1998 yang untuk itu

berubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailit-

_____________

21 Ibid.
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an Tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 135). Berikutnya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1998 dan setelah itu diganti dengan Undang Undang lembaga

VERIGISARI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Pemberian Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang kepada debitor tidak hanya merupakan penundaan

utang saja namun sesungguhnya lebih kepada untuk mewujudkan rencana

perdamaian antara kreditor dengan debitor dalam rangka penawaran

pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor kepada kreditor.

Sebagaimana penulis kemukakan di atas, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka sebagai pelaku usaha,

melakukan kegiatan usaha merupakan bagian untuk mencukupi kebutuhan

hidupnya. Untuk menambah modal usaha, biasanya sudah menjadi hal

yang lumrah bagi pelaku usaha mencari atau meminta bantuan pinjaman

dana kepada pihak lain yang mempunyai dana (kreditor). Ketika

memperoleh pinjaman, maka saat itu penerima pinjaman (debitor) dari

pemberi pinjaman (kreditor) telah memberikan piutang sebagai kewajiban

utangnya. Hanya saja ketika utang tersebut jatuh tempo, pihak yang

berutang ini tidak bisa mengembalikan pinjamannya, baik karena debitor

tidak mampu membayar atau juga karena debitor tidak mau membayar.22

______________
22 Isis Ikhwansyah et.al., Op.cit., h. 49
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B. Konsep kadaluwarsa terhadap tuntutan hak piutang kreditor

dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah

mengatur secara khusus tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yakni pada Bab III Bagian Kesatu tentang Pemberian Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya dalam pasal 222 sampai

dengan pasal 264.

Sehubungan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang,

pasal 222 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor
diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk
memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh
utang kepada kreditornya”

Berikutnya, pasal 225 ayat (3) UUK menentukan sebagai berikut :

“Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan
dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak
tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus
mengabulkan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim
pengawas dari Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau
lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus
harta debitor”

Dari uraian ketentuan pasal 222 ayat (3) UUK dan pasal 225 ayat

(3) UUK di atas, dapat diinterpretasikan menurut hukum manakala

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh
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Kreditor sebagai pemohon dan untuk itu telah memenuhi ketentuan pasal

224 ayat (1) yang mengatur bahwa :

“Permohonan penundaan kewajiban pembayarn utang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan

kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”

maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib untuk

diterima dan dikabulkan oleh pengadilan. Dalam uraian ketentuan-

ketentuan pada UUK khususnya yang mengatur tentang Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, tidak nampak satu ketentuan (baca : pasal)

yang mengatur secara khusus mengenai “kadaluwarsa”. Perihal tentang

“kadaluwarsa” oleh UUK hanya diatur khusus yang terkait dengan

“kepailitan” yakni berdasarkan pasal 210 UUK juncto pasal 35 UUK.

Pasal 210 UUK mengatur bahwa :

“Permohonan perrnyataan pailit harus diajukan kepada

Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

debitor meninggal”.

Sedangkan pasal 35 UUK mengatur bahwa :

“Dalam hal, suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan, maka

hal tersebut mencegah berlakunya kedaluwarsa”.

Disisi lain, pasal 299 UUK menentukan bahwa :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG... EDY HENDRAWAN



“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum

acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Menurut Retnowulan Sutanto, ada 2 macam kadaluwarsa, ialah :

1. Yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu

kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur

yang dalam bahasa Latin disebut Praescriptio. Dalam bahasa Belanda

Extinctieve verjaring.

2. Yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak

tertentu. Kadaluwarsa ini mengharuskan adanya etikad baik dari orang

yang memperoleh hak tersebut. Dalam bahasa Latin disebut Usucapio.

Dalam bahasa Belanda Acquisitieve verjaring.23

Sedangkan “daluwarsa” berdasarkan pasal 1946 Burgerlijk

Wetboek adalah sebagai berikut :

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu

atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya

suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan

oleh undang-undang”.

Seseorang yang mempunyai sesuatu hak atau hubungan hukum

______________

23 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara
Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 192
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dapat mengajukan tuntutan hak.24 Menurut pasal 1967 BW semua tuntutan

hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa)

setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan

adanya kadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi

pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan

pada itikad buruk.25 Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain,

begitu pula ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu

dengan jalan daluwarsa, berapa lama pun waktu yang telah lewat.

Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat

hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan

suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu.26

Dari beberapa ketentuan termasuk definisi dari Undang-Undang maupun

pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang “kadaluwarsa”

tersebut, dapat menjadi cermin dan dipergunakan sebagai alas hak yang

tepat dalam menentukan suatu perbuatan hukum termasuk kategori

“kadaluwarsa”.

C. Konsep Pewarisan

Manusia sebagai makhluk hidup telah diciptakan oleh Tuhan Yang

______________

24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 2009, h. 114

25 Ibid.
26 sastrakelabu.wordpress.com/.../daluwarsa–lewat-waktu – menurut –

kuh - per... 11 Jan 2010 - oleh A.P. Edi Atmaja
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Maha Kuasa di muka bumi. Keberadaan manusia di bumi adalah dalam

rangka untuk berkembang biak dan mengolah dunia ini. Tetapi ada

kalanya orang itu harus meninggalkan negeri fana untuk memasuki negeri

baka. Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaannya

beralih pada orang lain yang ditinggalkannya itu.27 Orang lain yang

ditinggalkan tersebut tentu akan menggantikan dan menerima harta

kekayaan yang telah ditinggalkan oleh si meninggal.

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal

mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Jadi hukum

waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang

mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta

kekayaannya : perpindahannya kepada ahli warisnya dan hubungan dengan

pihak ketiga.28

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta

kekayaan.29

Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum

dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum harta kekayaan.

Mereka adalah penerima hak dengan alas hak umum atau khusus.30

____________

27 Tamakiran S., Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum,
Pionir Raya, Bandung, 1987, h. 1

28 Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Seksi Notariat
Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1982, h. 1

29 Ibid.
30 Ibid.
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Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal,

suatu kompleks aktiva dan pasiva. Orang dapat menjadi ahli waris karena

undang-undang atau karena wasiat.31 Kompleks aktiva dan pasiva yang

menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut boedel.32

Jadi ada tiga unsur untuk terjadinya warisan yaitu :

1. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya

meninggalkan kekayaan.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima

kekayaan yang ditinggalkan itu.

3. Harta warisan yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali

beralih pada para ahli waris itu.33

Sedangkan menurut undang-undang, ada dua cara untuk

mendapatkan warisan, yaitu :

1. Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang (ab-intestato)

2. Karena ditunjuk dalam suatu surat wasiat (testament).34

Sebagaimana telah diatur pada Kitab Undang Undang Hukum

_____________

31 Ibid.
32 J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, h. 8

33 Tamakiran S., Op.cit.
34 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, Cet. XXI,

1987, h. 95
Perdata bahwa hukum waris diatur pada Buku II tentang Kebendaan Bab

XII tentang pewarisan karena kematian sampai dengan Bab XVIII tentang

harta peninggalan yang tak terurus.
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5. Metode Penelitian

Bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi.35 Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan

menggunakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan

atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya. Pendekatan dalam

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.36

Dari pendekatan tersebut adalah digunakan untuk mengkaji dasar hukum

terhadap perlindungan hukum bagi si kreditor atas piutangnya terhadap ahli waris

debitor yang menginggal dunia dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang. Sedangkan pendekatan konseptual (conseptual approach) adalah beranjak

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

_____________
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2005, hal. 35.
36 Ibid., h. 93

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.37

Bahan-bahan penelitian adalah berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah dalam bentuk Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Herziene Indonesisch Reglement (HIR) S. 1848

no. 16 juncto S. 1941 no. 44, Peraturan Kepailitan (Faillissement Verordening) S.
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1905 Nomor 217 juncto S. 1906 Nomor 348, Undang Undang Nomor 4 Tahun

1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang tentang Kepailitan

menjadi Undang Undang, Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung untuk

bahan-bahan hukum primer antara lain seperti Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/PKPU/2013/PN.-Niaga Sby., buku-buku

teks, artikel dalam website dan sumber lainnya. Setelah bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dikumpulkan untuk diinventarisasi, selanjutnya dilakukan

sistemasisasi dan klasifikasi. Berikutnya dikaji untuk dibandingkan dengan teori

dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan pada akhirnya

dianalisa secara normatif.

6. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan masing-

masing sebagai berikut :

______________
37 Ibid., h. 5
Bab I PENDAHULUAN yakni sebagai pengantar dalam rangka untuk

menentukan pembahasan pada bab berikutnya yang diawali dengan tulisan latar

belakang masalah sebagai gambaran umum tentang pokok bahasan yang akan

diteliti, berikutnya rumusan masalah dan dirangkai dengan tujuan penelitian serta

manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika

penelitian.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG... EDY HENDRAWAN



Bab II mengemukakan prinsip dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang yang untuk itu dikaitkan dengan penerapan kadaluwarsa dalam Kepailitan

dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang. Uraian pembahasan penulis

kemukakan pada sub bab dalam bentuk analisa berdasarkan pada teori dan

ketentuan peraturan perundang-undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, khususnya untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait

dengan tidak dapat diterimanya tuntutan piutang kreditor terhadap ahli waris

debitor oleh Pengadilan dengan alasan kadaluwarsa karena telah melebihi waktu

90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal. Dalam sub bab akan diuraikan

diantaranya tentang hak-hak debitor maupun kreditor dalam mengajukan

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang Sementara maupun Tetap serta syarat-syarat

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap

debitor yang telah meninggal dunia.

Bab III membahas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dari pihak kreditor terhadap ahli waris debitor dengan mendasarkan pada hukum

waris. Untuk itu pula penulis mengurai jawaban atas perihal tersebut dalam sub

bab yang berisikan mengenai dapat atau tidaknya ahli waris diminta bertanggung

jawab atas utang-utang dari pewaris, termasuk siapa saja ahli waris yang dari

debitor yang wajib bertanggung jawab menurut hukum untuk menanggung utang

dari pewaris sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai bentuk

perlindungan hukum bagi kreditor atas tagihan piutangnya terhadap ahli waris

debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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Bab IV PENUTUP yakni merupakan bagian penutup dari penulisan

penelitian ini untuk memuat simpulan seluruh permasalahan yang telah dibahas

pada bab kedua dan bab ketiga di atas. Uraian pembahasan pada tiap-tiap bab

tersebut diharapkan dapat memberi suatu simpulan yang sistematis dan obyektif

serta dapat memberikan suatu konklusifitas yang singkat, padat dan jelas. Untuk

itu maka simpulan tersebut dituangkan pada :

a. Sub bab berupa KESIMPULAN sebagai hasil dari pembahasan Bab

II dan Bab III.

b. Sub bab SARAN sebagai bentuk masukan terkait dengan tuntutan

piutang kreditor terhadap ahli waris debitor sekalipun dilakukan

melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal

dunia melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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