
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan, mengadakan suatu 

perbuatan hukum dengan berbagai pihak. Sebagai subjek hukum yang mandiri, Perseroan 

Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Oleh karena 

itu dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas seringkali melakukan kegiatan 

pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal. Pinjaman perseroan tersebut merupakan 

perikatan hutang piutang Perseroan Terbatas, yang pada saat jatuh tempo harus dikembalikan. 

Namun adakalanya Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada 

kreditor. Sehingga menimbulkan sengketa utang piutang yang memerlukan penyelesaian segera. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefenisikan Perseroan Terbatas sebagai: “badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal 

tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya”.1 Dari batasan yang diberikan tersebut ada lima 

hal pokok yang dapat diketahui yaitu: 

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum 
b. Didirikan berdasarkan perjanjian. 
c. Menjalankan usaha tertentu. 
d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. 
e.  Memenuhi persyaratan Undang-Undang. 

 
Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang 

atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini mempertegas kembali 
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makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri ditulis dalam 

akta Notaris yang disebut dengan “akta pendirian”. Akta pendirian pada dasarnya mengatur 

berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan 

menjalankan perseroan tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut disebut dengan “anggaran 

dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu 

Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum Perseroan 

Terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dan 

harta kekayaan tersendiri.2 Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai 

berlakunya sifat kemandirian. 

Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, 

mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian 

dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi 

dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini terjadi 

karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya 

persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan 

utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit. 

Secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang 

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara 

langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena 
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perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  mengartikan utang secara luas, 

sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.3 

Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan 

Niaga. Namun sebelum permohonan pailit debitor dan kreditor dapat mengajukan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) kepada Pengadilan Niaga. PKPU 

merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan dan merupakan hal yang 

sangat menarik untuk dibahas. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, permohonan 

pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan 

pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan 

seorang atau lebih kreditornya.4 

Pengajuan permohonan pailit sudah terjadi di Indonesia sejak berdirinya Pengadilan Niaga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, bahwa ada syarat-syarat untuk mengajukan pengajuan pailit terhadap 

debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Bank Indonesia. 
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2. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

3. Dalam hal Debitor adalah 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. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perseroan Terbatas merupakan bagian tertentu yang 

bergerak di bidang publik, yang mana pengajuan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Menteri Keuangan. Bila Menteri Keuangan sudah mengajukan pernyataan pailit, Pengadilan 

Niaga harus mengabulkan permohonan pailit yang sebelumnya sudah memenuhi tiga unsur 

pernyataan pailit, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: 

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini 

mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen; 

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk 

membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena 

percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi 

atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, 

atau majelis arbitrase. 

 

Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dengan demikian kewenangan 

pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan 

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang KPKPU) beralih menjadi kewenangan OJK 

berdasarkan Undang-Undang Perasuransian.5 
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Contoh Kasus suatu Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit yaitu: Perseroan Terbatas Wataka 

General Insurance (WGI), suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan No.48/Pailit/2000 tertanggal 10-8-2000. Dalam pertimbangannya, Majelis 

Hakim memutuskan bahwa Wataka General Insurance telah terbukti memiliki satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki sedikitnya dua kreditur. Berdasarkan 

ketentuan pasal 1(1) Undang-Undang Kepailitan (UUK), Wataka General Insurance dinyatakan 

pailit dengan segala akibat hukumnya. Utang Rp227 juta Frederick Rahmat (FR), selaku 

pemohon, mengajukan Wataka General Insurance pailit ke Pengadilan Niaga pada 17 Juli 2000 

dalam kedudukannya sebagai penjamin berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Antara Frederick Rahmat dengan Perseroan Terbatas  Ciplas Harum Sentosa 

(CHS) terikat dalam suatu perjanjian modal investasi yang telah disepakati pada 12-12-1997. 

Frederick Rahmat meminjamkan uang sebesar Rp227 juta kepada CHS. 

Sebagai penjamin, Wataka General Insurance telah mengikatkan diri dengan Ciplas Harum 

Sentosa secara tanggung menanggung dengan telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana 

diatur dalam pasal 1832 KUHPererdata. Mengingat utang Ciplas Harum Sentosa kepada 

Frederick Rahmat telah jatuh tempo dan ternyata belum juga dibayar oleh Ciplas Harum Sentosa, 

Frederick Rahmat mengajukan klaim pelunasan utang kepada Wataka General Insurance. Dalam 

tanggapannya di persidangan, Wataka General Insurance menyatakan bahwa mereka tidak 

memiliki utang secara langsung kepada Frederick Rahmat.
6
 

Selain itu, terdapat perbedaan jumlah nominal menyangkut kewajiban Wataka General 

Insurance, antara perjanjian pokok (Ciplas Harum Sentosa dengan Frederick Rahmat) dan 
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perjanjian penjaminan. Oleh karena itu tidak bisa dibuktikan secara sederhana bahwa Wataka 

General Insurance memiliki utang kepada Frederick Rahmat. Menyangkut adanya kreditur lain 

yang diajukan ke persidangan, yaitu Perseroan Terbatas Cipta Guna Daya Mandiri dan Perseroan 

Terbatas Inti Manunggal Inwargo, pihak Wataka General Insurance berkeberatan mengingat 

antara Wataka General Insurance dengan kreditur-kreditur tersebut masih terdapat sengketa yang 

masih diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase nasional (BANI). 

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mengambil 

kesimpulan bahwa adanya utang telah terbukti dengan dikeluarkannya surety bond sebagai 

jaminan utang Ciplas Harum Sentosa kepada Frederick Rahmat. Pembuktian utang secara 

sederhana untuk memenuhi ketentuan pasal 6 (3) UUK dengan demikian telah terpenuhi. Majelis 

Hakim berpendapat walaupun harus dibuktikan secara sederhana, dalam prosesnya tetap 

dikedepankan kecermatan dan kehati-hatian. Selain itu adanya 2 kreditur atau lebih dapat 

dibuktikan dengan adanya klaim dari Perseroan Terbatas Cipta Daya Mandiri dan Perseroan 

Terbatas Inti Manunggal Inwargo terhadap Wataka General Insurance. Dengan demikian Majelis 

Hakim memutuskan untuk menyatakan Wataka General Insurance pailit.
7
 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM PERSEROAN 

TERBATAS AKIBAT PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 

UTANG”.  

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Tanggungjawab 

hukum Perseroan Terbatas Akibat Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitin hukum dalam tataran teori ini diperlukan mengembangkan suatu bidang kajian 

hukum tertentu
8
, adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana 

Tanggungjawab hukum Perseroan Terbatas Akibat Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati 

dengan teliti suatu objek.
9
 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam kajian Hukum Bisnis. 

 

b. Manfaat Praktis 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak seperti 

Praktisi hukum, lembaga kehakiman, advocad, jaksa, lembaga kepolisian dan pelaku 

usaha dalam penyelesaian kasus-kasus tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas 

terhadap pailit. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.
10

 

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan 

sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 

berdasarkan asas konkordansi/ concordantiebeginsel. Perubahan pertama terhadap pengaturan 
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mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian 

Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali 

perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan 

karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung 

cair dan dinami.
11

 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan 

pelaksanaannya.
12

 

Maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum 

dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentuyang terbagi atas saham-

saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab 

terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. 

2. Organ-organ Perseroan Terbatas 

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ 

di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ 

tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi dan 

Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud 

dengan ketiga organ tersebut.  
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RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang 

dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat 

kepada Direksi.
13

 

Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris dalam 

Perseroan: 

a. Tanggung Jawab Direksi 

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh 

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau 

lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng 

bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi 

tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, 

apabila dapat membuktikan: 

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
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4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau selanjutnya kerugian 

tersebut. 

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak 

cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 

ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung 

jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab 

yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat 

sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit 

diucapkan. 

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan 

atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 

Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap 

anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung 

jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi 

atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau 

lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung 

renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT).
14

 Namun, 
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Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana 

dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan: 

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  

2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 

3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

3. Asas-asas Perseroan Terbatas 

Menurut penjelasan pasal 4 selain daripada peraturan perundang – undangan yang disebut 

diatas, setiap perseroan harus “menaati” asas – asas hukum yang terdiri atas: 

1. Asas Iktikad baik ( te goeder trouw, good faith, bonafide). 

2. Asas kepantasan (behoorlijk, proper). 

3. Asas Kepatutan (redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness). 

4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance)  

Demikian gambaran ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan 

mengikat kepada perseroan. Akan tetapi, tidak hanya meliputi ketentuan hukum positif yang 

diuraikan diatas, tetapi juga diberlakukan dan diterapkan asas – asas hukum itikad baik, 

kepantasan kepatutan, dan tata kelola yang baik. 

4. Jenis-jenis Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau 

saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini. 



1) Perseroan Terbuka Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap 

orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat 

saham lazimnya tidak tertulis atas nama.
15

 

2) Perseroan Tertutup Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat 

ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria 

untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya 

seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat 

ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang 

sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya 

orangorang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga. 

3) Perseroan Publik. Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi 

Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham 

dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal. 

5. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas 

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
16

 

1) Perjanjian dua orang atau lebih. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus 

didirikan oleh dua orang atau lebih.ketentuan minimal dua orang ini menegaskan 

prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai 

                                                           
15

 5C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, “Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”, Jakarta, 

2013, hlm.84. 
16

 Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005, hlm. 43-44. 



badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.Oleh karena itu, Perseroan Terbatas 

mempunyai lebih dari satupemegang saham. 

2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris. Perjanjian untuk membuat suatu atau 

mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa 

Indonesia (Pasal 7 ayat (1)).Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus 

memuat anggaran d dasar yang telah disepakati. 

3) Modal Dasar Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta rupiah, 

tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang 

Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini. 

4) Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan. Setiap pendiri perseroan wajib 

mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan 

pasal inimerupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian 

pendirian perseroan. 

6. Manfaat dan Tujuan Perseroan Terbatas 

Pada bagian ini akan dibicarakan permasalahan yang menyangkut lingkup “maksud dan 

tujuan” serta kegiatan persereroan . Tentang ini Pasal 2 UUPT 2007, mengatakan: Perseoran 

harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan 

ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha” 

yang jelas dan tegas Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” Perseroan yang tidak 

mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap 

“ cacat hukum” (legal defect), sehingga keberadaannya “tidak valid” (invalidate). Pencantuman 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan 



akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 yang menggariskan, 

Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan, jadi, 

Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat “imperative” 

(dwingendrecht, mandatory rule). Lebih lanjut sifat imperaktif tersebut, dikemukakan pada pasal 

9 ayat1 huruf c. yang menyatakan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai 

“Pengesahan” badan hukum Perseroan, Perseroan harus mengajukan permohonan kepada 

menteri dengan mengisi “formulir” isian yang memuat sekurang –kurangnya: 

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan  

b. Jangka waktu berdirinya Perseroan 

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 

Dan Penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 

dalam AD bersifat hukum memaksa. Pencantuman Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

dalam AD perseroan, memegang peranan “fungsi prinsipil” (principle function). Dikatakan 

memegang peranan fungsi prinsipil karena pencantuman itu dalam AD, merupakan “landasan 

hukum” (legal foundation)” bagi “Pengurus” Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap 

transaksi atau kontrak yang mereka melakukan “tidak menyimpang” atau keluar maupun 

“melampaui” dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD. Selain itu, 

tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, antara lain: 

a. Untuk “melindungi” pemegang saham investor dalam Perseroan. Pemegang saham yang 

menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham Perseroan, berhak 

mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan itu dipergunakan. 

b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai 

investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak 

atau transaksi maupun tindakan yang bersifat “spekulatif“ mengadu untung di luar 

tujuan yang disebut AD. 



c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar “Kapasitas” maksud dan tujuan 

serta kegiatan usaha yang disebut dalam AD yang bersifat Ultra Vires.
17

 

 

7. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas 

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan, diatur pada pasal 4 UUPT, yang 

berbunyi : “Terhadap perseroan berlaku undang – undang ini, anggaran dasar perseroan, dan 

ketentuan peraturan perundang - undangan” Dasar perseroan,dan ketentuan peraturan perundang 

– undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan: 

1. “Selain dari Undang – Undang perseroan terbatas, Anggaran Dasar dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan 

untuk menaati asas “itikad baik” (Good Corporate Governance) dalam menjalankan 

perseroan”. 

2. “Sedangkan yang dimaksud dengan ketetuan peraturan perundang – undangan lainnya, 

meliputi semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan 

jalannya perseroan, termasuk peratuan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, 

peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan”. 

Bertitik dari ketentuan pasal 4 UUPT dan penjelasan pasal tersebut, apabila ketentuan pasal 

4 UUPT dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsi “urutan” hukum yang 

berlaku dan mengikat kepada perseroan, yang terdiri atas:  

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok 

perseroan. 

2. Anggaran Dasar Perseroan (AD). 

3. Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan. 
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B. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan 

1. Pengertian Kepailitan 

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, menjelaskan definisi dari kepailitan yaitu, 

secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah pailit berasal dari Bahasa 

Belanda faillet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet 

sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, 

sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata to fail dengan arti sama, dan dalam Bahasa 

Latin disebut failure. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah faillet 

mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun defenisi mengenai 

pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. 

Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah faiyit, maka ada pula sementara 

orang yang menerjemahkan sebagai paiyit dan faillissements sebagai kepailitan. Kemudian pada 

negara-negara yang berbahasa inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan 

istilah bankrupt dan bankruptcy. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, 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. Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh M. 

Hadi Shubhan, kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang 

debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). Rahayu 

Hartini, menjelaskan bahwa kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas 

harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan 

pailit kreditor mempunyai piutang.  



Menurut R. Subekti, bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan 

pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. H.M.N. Puwosutjipto, berpendapat 

bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah 

keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Menurut peneliti kepailitan adalah sita umum 

terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga telah 

dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada lebih 

dari dua kreditor. 

 

 

2. Asas-asas Kepailitan Kepailitan 

Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU, yaitu sebagai berikut:  

a. Asas keseimbangan;  

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas 

keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain 

pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan 

lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 

b. Asas kelangsungan usaha; 

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor 

yang prospektif dapat dilangsungkan.  

c. Asas keadilan;  



Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai 

kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas 

keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak 

memedulikan kreditor lain.  

d. Asas integrasi;  

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengadung pengertian bahwa sistem hukum 

formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum 

perdata dan hukum acara perdata nasional. 

3. Unsur-unsur Kepailitan Pailit 

Menurut Joseph E. Stiglitz sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Sitompul, hukum 

kepailitan harus mengandung tiga prinsip yaitu:
18

 

a Pertama, peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk 

menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepalitan harus memberikan waktu 

cukup cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. 

b Kedua, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan 

kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan 

keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan 

perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan 

menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan 

menghindari terjadinya likuidasi premature. 

c Ketiga, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur 

tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam 

kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah 

memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi 

bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit 

menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi 

ekonomi yang buruk. 

 

4. Syarat-syarat Permohonan Pailit 
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Ketentuan mengenai syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau 

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun 

atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 52) menyatakan 

bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua 

kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor. 

b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. 

c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and 

payble). 

Kepailitan selalu berkaitan dengan utang piutang, sehingga perlu pemahaman mengenai 

makna dari utang. Utang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mempailitkan subjek 

hukum, tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan dapat diajukan. Menurut Pasal 1 Ayat 

(6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, 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 di kemudian hari atau kontijen, 

yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan 

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta 

kekayaan debitor. 

 

 

5. Manfaat dan Tujuan Pailit 



Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk:  

a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama 

meminta pembayaran piutangnya dari debitor; 

b. 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; 

c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri seperti melarikan 

harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kreditor; 

d. Membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya 

piutang masing-masing kreditor. 

 

C. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh 

undang-undang melalui putusan pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada 

kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran 

utangutangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh 

atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.dengan 

demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium 

dalam hal ini legal moratorium.PKPU adalah wahana juridis- ekonomis yang disediakan bagi 

debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya, selain 

itu pkpu juga merupakan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.
19
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Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah suspension of payment atau 

Surseance van Betaling, maksudnya adalah suatu masa yang dinerikan oleh undang-undang 

melalui putusan hakim niaga di mana 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. 

Menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari 

kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam 

perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi 

dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar 

debitor dapat melunasi kewajibannya. Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau 

disebut juga moratorium harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial 

berarti bahwa seorang debitor tidak melakukan pembayaran utangnya. Gagal bayar terjadi 

apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Istilah gagal bayar 

dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana 

seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang 

yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang 

sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit 

sebagaimana diatur di dalam kontra. 

2. Asas-asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Sejak tahun 1998 kepailitan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 

Tahun 1998 tentang Kepailitan, kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1998 dan telah 



diperbaharui dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Undang-undang ini didasarkan pada asas-asas berikut ini: 

1. Asas Keseimbangan 

Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata 

dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak beritikad 

baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha 

Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor prospektif tetap dilangsungkan. 

 

 

3. Asas Keadilan 

Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 

pembayaran atas tiap tagihan terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor 

lainnya. 

4. Asas Integrasi 

Sitem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem 

hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 

3. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Pengajuan PKPU ditunjukkan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi 

persyaratan:
20

 

a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga 

setempat, yang ditandatangani oleh Debitor dan penasihat hukumnya. 
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b) Surat khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukkan kuasa kepada 

orangnya bukan law-firm-nya). 

c) Izin advokat yang diligalisir. 

d) Alamat dan identitas lengkap para Kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya 

masing-masing pada Debitor. 

e) Financial report. 

f) Dapat dilampirkan rencana perdamaian (accord) yang meliputi tawaran pembayaran 

seluruh atau sebagian utang kepada para Kerditor Konkuren. 

 

4. Manfaat dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada ketentuan Pasal 222 ayat (2) 

dan (3) UU No. 37 Tahun 2004.Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa debitor mengajukan 

rencana perdamaian yang meliputi memberikan tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang 

kepada kreditor konkuren, yang tujuannya adalah agar seorang debitor dapat meneruskan 

usahanya dan untuk menghindari kepailitan. Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 

menyatakan :  

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar 

utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan 

kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian 

yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.” 

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :  

“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." 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan  

yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana Tanggungjawab hukum Perseroan Terbatas Akibat Pailit Menurut Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. 

 

B. Sumber Bahan Hukum 

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris ini maka menggunakan dua jenis data 

yaitu : 

1. Bahan Hukum primer 

 



Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
21

 

 

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam 

mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur 

yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, 

tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan. 

 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakan (Riview of Literature), adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun 
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dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpilan yang bersifat 

teoritik.
22

 

D. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk 

melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.23 Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menganalisa buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan artikel tulisan lainnya yang berkaitan dengan perumusan 

permasalahan. 

 

E. Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas, analisa yang di gunakan adalah 

analisa yuridis deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian 

dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang 

berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik 

kesimpulan dari bahan yang ada tersebut. 
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