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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pengusaha sudah pasti menginginkan perusahaannya 

mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan tersebut. Hal ini memang 

sudah menjadi suatu kewajaran bahwa setiap usaha yang dilakukan bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan. Namun tujuan tersebut tidak selamanya dapat 

diwujudkan karena dalam menjalankan usaha tersebut berbagai hambatan dan 

kendala sudah pasti harus dihadapi. Oleh karena itu setiap pengusaha 

menjalankan usahanya dengan prinsip dan konsep yang jelas agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 

Perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha bentuknya bermacam-

macam di antaranya adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT), sebagaimana juga perseroan terbatas yang bergerak di bidang pasar 

modal atau bursa efek. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa,“Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara 

membuat akta pendirian yang dilakukan dengan bantuan seorang notaris, akan 

tetapi harus dilalui pula proses pengesahan akta pendirian perseroan itu 

sehingga perseroan memperoleh status sebagai perseroan yang berbadan 

hukum.
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Perusahaan efek merupakan suatu perusahaan yang mengelola bursa, 

sebagaimana halnya Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disingkat BEI) adalah 

penyelenggara kegiatan pasar modal di Indonesia. Dalam pelaksanaan 

kegiatan perdagangan efek, BEI mengklasifikasikan emiten kedalam beberapa 

kelompok sektor sebagai berikut : 

1. Pertanian; 

2. Pertambangan; 

3. Industri Dasar dan Kimia; 

4. Aneka Industri; 

5. Industri Barang Konsumsi; 

6. Properti dan Real Estate; 

7. Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; 

8. Keuangan; dan 

9. Perdagangan Jasa dan Investasi.
2
 

Pasar modal sebagai salah satu instrument perekonomian, maka pasar 

modal tidak lepas dari pengaruh yang berkembang di lingkungannya, baik 

yang terjadi di lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa yang berkaitan 

dengan keadaan para emiten, seperti laporan kinerja, pembagian dividen, 

perubahan strategi perusahaan atau keputusan strategis dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) akan menjadi informasi yang menarik bagi para 

investor di pasar modal. Disamping lingkungan ekonomi mikro, perubahan 

lingkungan yang dimotori oleh kebijakan makro ekonomi, baik dari segi 
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kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun regulasi pemerintah dalam sektor 

riil dan keuangan dapat pula menimbulkan gejolak di pasar modal. 

Sifat transaksi pasar modal yang sangat dinamis membuat sebuah 

perusahaan sangat rentan dengan kepailitan.Sifat yang dinamis ini juga 

membuat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai 

yang sangat fluktuatif atau terus naik dan turun mengiku segmen pasar.Pada 

umumnya sifat ini banyak dimanfaatkan para investor untuk mendapatkan 

keuntungan dari membeli saham di pasar modal.Nilai harga saham yang terus 

berubah ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal 

dan perusahaan pemilik saham di bursa atau emiten.Besar kecilnya kurva 

penawaran dan permintaan terhadap produk dari perusahaan emiten adalah 

faktor dominan terhadap penilaian harga saham. Dampak putusan pailit bagi 

sebuah perusahaan berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 

seluruh organ perusahaan akan kehilangan kendali atas harta kekayaan 

perusahaannya. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan,maka berpotensi 

pada berhentinya proses produksi. 

Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam 

aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku 

bisnis keluar dari pasar.Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk 

bermain diarenapasar, maka dapat keluar dari pasar dalam hal seperti inilah 

kemudian lembaga kepailitan itu berperan.
3
 Dengan dinyatakan pailit oleh 
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pengadilan niaga maka perusahaan efek yang bersangkutan tidak dapat lagi 

bergerak sebagai perusahaan efek di pasar modal. Tentunya pengajuan pailit 

harus dilakukan oleh pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan 

tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak di luar ketentuan undang-undang. 

Dalam hal perusahaan efek pengajuan pailitnya diajukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) selaku badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam). 

Sebagai contoh kasus yang telah terjadi pada PT. Andalan Artha 

Advisindo (AAA) Sekuritas yang merupakan perusahaan efek yang bergerak 

di bidang jual beli saham, PT. AAA Sekuritas ini dahulu berkedudukan di 

Jalan Mega Kuningan Barat Kavling E.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta 12950, sekarang berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, 

Ruko Crown Palace Blok A Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, yang telah 

diajukan pailit oleh nasabahnya karena perusahaan efek tersebut tidak 

membayar tagihan kepada nasabah sebesar Rp.24 Miliar, tagihan tersebut 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya, yakni antara 

nasabah dengan perusahaan. Akan tetapi, hingga tanggal jatuh tempo pada 

Desember 2014 PT. AAA Sekuritas belum melaksanakan kewajibannya untuk 

menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana para pemohon sebesar Rp.24 

Milyar. Permohonan pailit tersebut didaftarkan di Pengadilan Niaga, pada 

tanggal 29 April 2015 dengan Nomor Register 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN. 

Niaga.Jkt. Pusat.  

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menilai bahwa permohonan 

pailit yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepalilitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa, para 

pemohon pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, serta terbukti pula termohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu. 

Mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi 

syarat untuk dikabulkan, dan oleh karenanya majelis hakim mengabulkan 

permohonan pailit yang diajukan oleh nasabah (pemohon) untuk seluruhnya.
4
 

Ternyata putusan pailit yang dikabulkan majelis hakim ini telah 

melanggar Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepalilitan dan PKPU yang menyatakan bahwa, “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”. 

Apabila debitur adalah perusahaan efek, sebagaimana halnya PT. 

Andalan Artha Advisindo (AAA) yang mengajukan pailit adalah pengawas 

pasar modal, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengganti dari 

Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Apabila pailit dapat diajukan oleh 

nasabah, maka dikhawatirkan bahwa semua perusahaan yang berbasis 

perbankan dapat diajukan pailit oleh nasabahnya. Hal ini jelas akan terjadi 

kekacauan dalam dunia perbankan dan perusahaan efek untuk masa yang akan 

datang. 
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Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka bagi perusahaan 

efek yang mangkir dalam membayar tagihan kepada nasabahnya, maka yang 

dapat mengajukan pailit adalah OJK bukan nasabah yang bersangkutan, 

sebagaimana yang terjadi pada PT.Andalan Artha Advisindo (AAA) selaku 

perusahaan efek. 

Uraian tersebut di atas membuat penulis merasa tertarik untuk 

melakukan suatu kajian atau penelilitan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH 

NASABAH TERHADAP PERUSAHAAN EFEK BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN 

DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”. 

 

B. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam kajian atau penelitian ini, penulis membatasi pada 

permasalahan yang berhubungan dengan kajian hukum terhadap nasabah yang 

mengajukan pailit terhadap perusahaan efek, serta akibat hukum pailit yang 

diajukan oleh nasabah. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh nasabah 

terhadap perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
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2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) ? 

2. Bagaimana akibat hukum  pailit yang diajukan oleh nasabah berdasarkan 

putusan Pengadilan Niaga dan putusan peninjauan kembali oleh 

Mahkamah Agung? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh 

nasabah terhadap perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum pailit yang diajukan oleh nasabah 

berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan putusan peninjauan kembali 

oleh Mahkamah Agung. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 

terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pengajuan pailit 

yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan efek. 

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 

mengenai permasahan yang sama pada masa yang akan datang. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 

normatif,yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 

tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh nasabah terhadap 

perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan melalui pendekatan 

kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya.Metode deduksi 

dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 

mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
5
 

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu 

penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer 

yang berupa peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan 

hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah 

buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan 

bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian 

terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis 

tentang pailit yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan efek 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

4. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu 

dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang pailit yang diajukan 

oleh nasabah terhadap perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Setelah mengetahui gambaran tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori 

dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan 

dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUANTENTANG PERUSAHAAN 

 Bab ini berisi tinjauan tentang pengertian perseroan terbatas, 

perusahaan, bentuk perusahaan, perusahaan efek, bursa efek. 

BAB III  TINJAUAN TEORITIS 

 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

dari tinjauan umum tentang kepailitan, sejarah kepailitan, 

pengertian pailit, lembaga kepailitan, pengurusan harta pailit, dan 

aspek hukum tentang pailit yang diajukan oleh nasabah perusahaan 

efek. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 

tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh nasabah terhadap 

perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepalilitan dan PKPU, dan akibat hukum  pailit yang 

diajukan oleh nasabah berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan 

putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan 

ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan 

hukum kuhususnya hukum perjanjian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


