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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Utang piutang acap kali menjadi suatu permasalahan pada debitor. 

Masalah kepailitan tentunya juga tidak pernah lepas dari masalah utang 

piutang. Debitor tersebut dapat berupa orang perorangan (natural person) dan 

badan hukum (legal entity) baik itu perseroaan terbatas, yayasan maupun 

koperasi. Debitor dapat dinyatakan pailit ketika permasalahan utang-piutang 

terhadap kreditor tak dapat terselesaikan. 

Pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan 

penyitaan umum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda si 

berhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang.1 Maka dari 

itu pernyataan pailit merupakan proses kepailitan yang menjadi salah satu 

upaya untuk mengatasi dan menyelasaikan perkara utang-piutang. 

Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan 

debitor dengan tujuan untuk membagi harta tersebut untuk membayar utang-

utang debitor kepada para kreditornya secara pari passu atau berimbang, 

kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan.2 

Kepailitan dilakukan terhadap debitor  yang tidak mampu membayar utang-

utangnya. 

                                                           
1
 Subekti. 1985. Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, hal. 230. 

2
 Bagus Irawan. 2007. Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi. Bandung: PT 

Alumni, hal. 19. 
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Pengadilan Niaga merupakan badan peradilan yang khusus menangani 

masalah kepailitan. Pengadilan tersebut merupakan badan peradilan di 

Indonesia yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para 

pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang 

bukan karena wanprestasi. 

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh Pengadilan Niaga dalam 

mengatasi, menyelesaikan dan memutus suatu perkara kepailitan. Disamping 

itu pula hakim yang berwenang merupakan hakim niaga yang harus tanggap 

dan memahami perkara kepailitan. 

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan adalah 

mengenai penerapan Pembuktian Sederhana. Karena, permasalahan penerapan 

tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara 

jelas diterapkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya, 

Undang-Undang Kepailitan). Undang-undang hanya menentukan apa yang 

telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan sebagai 

berikut : 

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta 

atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 

dipenuhi”. 

 

Yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan syarat kepailitan bahwa 

  

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 
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Undang-undang tidak memberikan secara jelas dan terperinci tentang 

penerapan Pembuktian Sederhana dalam perkara Kepailitan yang dilakukan. 

Dengan demikian, ketidakjelasan ini akan menyebabkan atau menimbulkan 

putusan yang berbeda-beda pula karena pertimbangan serta penafsiran 

mengenai penerapan Pembuktian Sederhana ini akan berbeda antara hakim 

satu dengan yang lainnya. 

Tentang pengertian mengenai Pembuktian Sederhana yang lazim 

disebut pembuktian secara sumir. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan 

Widjaja, bahwa yang dimaksudkan dengan Pembuktian Sederhana adalah 

Pembuktian Sederhana mengenai:3 

a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah 

jatuh tempo; 

b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan 

kepailitan. 

 

Dalam praktik pengadilan ternyata banyak para hakim yang memutus 

dan mengadili perkara kepailitan kurang memahami eksistensi Pembuktian  

Sederhana, sehingga dalam mengajukan perkaranya sering ditolak oleh hakim 

karena tidak terbukti secara sederhana. Hal ini dapat dilihat dalam suatu 

putusan tentang kepailitan yang tiap tingkatan peradilan diputus berbeda, pada 

tingkat Pengadilan Niaga terbukti sederhana kemudian pada tingkatan 

Mahkamah Agung tidak terbukti secara sederhana ataupun sebaliknya. Dalam 

pengaturan Pembuktian Sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas 

yang perlu diatur dalam undang-undang sehingga baik para pihak ataupun 

                                                           
3
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, hal.141. 
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Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki  

batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. 

Pada kasus pailitnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 

dengan slogan “Milik Kita Bersama” ini merupakan salah satu contoh dari 

beribu-ribu perusahaan yang dikatakan pailit oleh kreditornya. Berawal dari 

tuntutan Crown Capital Global Limited (CCGL), perseroan yang 

berkedudukan di British Virgin Islands terhadap TPI dalam dokumen resmi 

yang diperoleh di pengadilan. Permohonan pernyataan pailit itu diajukan 

Crown Capital oleh kuasa hukumnya Ibrahim Senen, dalam putusan perkara 

No.52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, 

dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih US$53 juta di luar bunga, denda, dan 

biaya lainnya. Dalam putusan No. 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, 

majelis hakim menyatakan TPI pailit karena belum membayar hutang yang 

telah jatuh tempo. Lantas TPI mengajukan upaya hukum kasasi dalam putusan 

No. 834 K/Pdt.Sus/2009, majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit 

TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik 

sehingga TPI tidak jadi dipailitkan. 

Dari contoh kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sifat 

penerapan pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim Niaga sebagai 

alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim 

tersebut dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara 

perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim Niaga sebagai perkara 

yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa 
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kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan 

Perdata. 

Kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan 

adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya 

permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil. 

Dengan begitu, hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, Apakah 

perkara kepailitan yang timbul karena adanya utang yang tidak dipenuhi dapat 

dibuktikan  secara sederhana atau tidak? Jika dalam memeriksa dan telah 

memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, apakah 

majelis hakim dapat memutus perkara kepailitan begitu saja tanpa melihat 

pertimbangan lain? Apakah majelis hakim hanya semata-semata menerapkan 

aturan hukum dan mengabaikan parameter lain? Hal-hal tersebut tidak 

dijelaskan dalam Undang-undang, sehingga penyelesaian masalah-masalah itu 

sepenuhnya tergantung pada pertimbangan majelis hakim. 

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan atas 

permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk menulis 

karya ilmiah tentang permasalahan yang terjadi di Pengadilan Niaga Semarang 

berupa skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM 

PERKARA KEPAILITAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas ada 

beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan 
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Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, maka dapat penulis 

rumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan 

Niaga atas perkara kepailitan? 

2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerapan Pembuktian 

Sederhana? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk 

mengisi kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih 

dalam sesuatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika sudah ada dan 

masih diragukan kebenarannya. 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan 

tertentu, agar sesuatu yang diharapkan akan memperoleh hasil yang 

diharapkan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pembuktian 

Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga atas perkara kepailitan. 

2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan 

Pembuktian Sederhana. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian tentunya penulis berharap bahwa kegiatannya dapat 

memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun oaring lain. Didalam penelitian 

mempunyai harapan agar hasil penelitiannya bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang penerapan Pembuktian 

Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga; 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum bagi 

mahasiswa ataupun masyarakat untuk membantu memecahkan 

masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca khususnya yang 

menyangkut tentang masalah Pembuktian Sederhana dalam perkara 

kepailitan; dan 

c. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat berguna 

sebagai bahan referensi atau tambahan penelitian sejenis pada 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya fakultas Hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pembaca terutama dapat dijadikan konsep maupun teori, sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat berguna langsung pada penerapan di lapangan serta 

dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait 

yang membutuhkan atau membantu memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para praktisi. 
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E. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan Penelitian, merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogi, dan 

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
4
 

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa metode 

penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sestematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada 

didalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan.
5
 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian dengan pendekatan Yuridis Sosiologi, yaitu suatu penelitian 

yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada 

masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap 

perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan 

judul skripsi ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan. 

 
                                                           
4
 Rianto Adi. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, hal 3. 

5
 Soerjono Soekanto. 1989. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press, hal. 10 
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2. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif. 

Penelitian diskiptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

nampak.6 Tujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-

lengkapnya mengenai Pembuktian Sederhana dalam perkara kepailitan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan daerah yang telah ditentukan dan 

dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan. Lokasi yang diambil oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah di Pengadilan Niaga Semarang. Karena adanya 

putusan tentang perkara kepailitan yang benyak ditangani oleh Pengadilan 

Niaga Semarang. 

4. Sumber Data 

Data merupakan suatu keterangan atau objek yang akan dijadikan 

sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penulisan 

penelitian ini. Maka, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara 

langsung berupa putusan-putusan perkara dalam lingkup Pengadilan 

Niaga khususnya perkara kepailitan. 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto dan Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 23. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi. Data tersebut diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan karena data yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya. 

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memproleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan bahan-bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yusrisprudensi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang 

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta 

mengutip kedua bahan hukum primer maupun sekunder yang mengacu 

pada penelitian. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.7 Dengan cara 

mendapatkan data yang terdapat dalam lapangan penelitian yakni 

dokumen berupa putusan-putusan yang ada pada Pengadilan Niaga. 

c. Interview 

Dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara 

bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan mempersiapkan 

pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian 

dikembangkan dalam wawancara dengan narasumber dan akan 

menjwab secara bebas atas permasalahan yang diajukan. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data dengan menggunakan 

mekanisme, mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam suatu 

pola, katagori, dan urutan dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema 

dan hepotisis kerja yang diterangkan oleh data. 

Dengan demikian, penulis menggunakan metode analisis data 

kualitatif yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literature yang ada atau 

teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga 

akan ditemukan akar permasalahnnya dan ditentukannya hasil akhir dari 

penelitian itu yang berupa kesimpulan-kesimpulan. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan 

disajikan secara deskriptif kualitatif. 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, Hal. 206 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 

ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan. 

BAB II TINAJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kepailitan 

1. Pengertian Kepailitan 

2. Tujuan Kepailitan 

3. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit 

4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perkara Kepailitan 

5. Kekhususan Permohonan Dalam Perkara Kepailitan 

6. Putusan Perkara Kepailitan 

B. Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian 

1. Pengertian Tentang Hukum Pembuktian 

2. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan 
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3. Tentang Hal Pembuktian 

4. Alat-Alat Bukti 

5. Penilaian Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata 

C. Tinjauan Tentang Pembuktian Sederhana 

1. Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana 

2. Alat Bukti Dalam Perkara Kepailitan 

3. Hal-Hal Yang Perlu Dibuktikan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Praktik Di Pengadilan 

Niaga Atas Perkara Kepailitan  

B. Hambatan Dalam Penerapan Pembuktian Sederhana 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 




