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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam lalu lintas sektor keuangan yang highly regulated, kepailitan 

seringkali menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) yang mendera perusahaan-perusahaan di sektor 

jasa keuangan memaksa perusahaan untuk memilih kepailitan sebagai solusi 

pelunasan utang.
1
 Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu 

kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit 

merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki 

pasar pelaku bisnis bermain di dalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak 

mampu lagi bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa 

bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian 

lembaga kepailitan berperan.
2
 

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 diterangkan bahwa: 

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 

Berdasarkan pasal ini maka harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan 

pailit menjadi sitaaan umum bagi para kreditornya guna pelunasan utang-
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utang debitor yang pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya dilakukan 

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.  

Undang-undang Kepailitan dan PKPU juga telah memberikan 

pengertian utang pada Pasal 6 menyatakan bahwa: “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 wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta 

kekayaan debitor”. 

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit 

terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Debitur yang mempunyai 

dua atau lebih Kreditur 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 dari krediturnya.” 

Terhadap hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya 

dalam terjadinya suatau permohonan kepailitan dapat dibuktikan secara 

sederhana dalam  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  pada Pasal 6 ayat 

(3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dijelas-

kan sebagai berikut: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila 

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 
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untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah 

terpenuhi” 

Selanjutnya terhadap ketentuan pasal tersebut dijelaskan dalam 

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang isi 

ketentuannya sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan 

yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor 

dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.Sedangkan 

perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan 

termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.” 

Terpenuhinya syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan pailit 

atas debitur tersebut, dapat diajukan oleh satu atau lebih krediturnya ke 

Pengadilan Niaga, Peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa 

mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan 

maka Pengadilan Niaga akan menyatakan debitur tersebut dalam keadaan 

pailit yang  sifatnya  konstitutif  terhadap  debitor. 

Berkaitan pada proses kepailitan perusahaan asuransi, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan 

hukum sebagai Pemohon Pailit, dimana kedudukan hukum tersebut 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini 

dijelaskan pada Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian menyatakan Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau 

perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat 
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diajukan oleh OJK. Sejalan dengan tugas OJK yang berfungsi 

menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi keseluruhan 

kegiatan di sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, 

dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri 

Keuangan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU beralih menjadi 

kewenangan OJK berdasarkan UU Perasuransian. 

Ada suatu perusahaan asuransi yang bermasalah terkait tagihan 

pembayaran klaim asuransi yang sudah di proses hukum oleh OJK dan sudah 

diputus atas gugatan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi 

Asih Jaya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili permohonan pernyataan 

pailit oleh OJK terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam perkara 

dengan Nomor:.04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. memutuskan 

menolak permohonan pailit OJK dikarenakan keberadaan atas utang dari PT. 

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap para kreditornya tidak dapat 

dibuktikan secara sederhana sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.  

Keberadaan Utang milik PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang 

didalilkan OJK adalah sebagian besar utang yang berupa tagihan klaim 

manfaat asuransi yang belum dibayarkan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 

kepada sebagian besar pemegang polisnya. Terkait masalah pencabutan izin 

usahanya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya juga telah menempuh upaya 

hukum dengan mengajukan gugatan pada keputusan OJK tersebut di 
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Pengadilan TUN Jakarta dan ketika permohonan pernyataan pailit a quo 

sedang diperiksa diadili di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Terkait putusan 

gugatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap keputusan OJK di Pen-

gadilan TUN Jakarta belum inkracht.  

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa 

mengadili permohonan pernyataan pailit a quo beranggapan bahwa utang 

milik PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagian besar berupa klaim 

manfaat asuransi yang belum dibayarkan kepada para pemegang polisnya 

tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaannya dikarenakan masih 

terdapat perdebatan dan juga bantahan dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 

terhadap keberadaan utang terkait serta masih adanya perkara TUN yang 

sedang berjalan antara OJK dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang 

menurut Majelis Hakim penting sebagai dasar untuk menentukan keberadaaan 

utang milik PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang didalilkan oleh OJK di 

dalam permohonan paillitnya, akibatnyaa permohonan pernyataan pailit a quo 

ditolak oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan bahwa pembuktian 

akan keberadaaan utangnya tidak sederhana. 

Kemudian atas ditolaknya permohonan pernyataan pailit OJK terhadap 

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya lantas Dewan Komisioner OJK melakukan 

Upaya Hukumm kasasi ke  Mahkamah Agung, berdasarkan permohonan 

kasasi yang diajukan OJK Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan 

untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi 

dan dalam Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan 



6 
 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/PDT-

SUSPailit/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.Jo.Nomor:27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIA

GA.Jkt.Pst. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari pemohon Pailit 

dan Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pailit;  

UU No. 37 Tahun 2004 dalam penerapannya masih menemui 

kesimpang siuran, terlebih lagi dalam menghadapi proses pemailitan suatu 

perusahaan asuransi. Putusan hakim ini menjadi menarik untuk dikaji karena 

dalam pertimbangan hukumnya terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan 

dan dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam 

memutus perkara kepailitan ini. Terlebih lagi perdebatan mengenai arti utang 

itu sendiri yang berakibat pada bisa atau tidaknya suatu perusahaan asuransi 

dipailitkan. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi 

yang berjudul: ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

NOMOR 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 YANG MEMBATALKAN PUTUSAN 

PENGADILAN NIAGA NOMOR 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 

TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA TERKAIT ARTI UTANG 

DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH OJK TERHADAP PT. 

ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA. 
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B. Rumusan masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan 

meneliti dan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung  Nomor 

408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 

terkait pembuktian sederhana dalam permohonan pailit OJK terhadap 

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 

2. Bagaimana arti utang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Nomor:.04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menolak permo-

honan pernyataan pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ditinjau dari 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan 

Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum dalam putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait pembuktian 

sederhana dalam permohonan pailit OJK terhadap PT. Asuransi Bumi 

Asih Jaya. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji arti utang dalam putusan Majelis Ha-

kim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pern-

yataan pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya ditinjau dari Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004. 
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D. Manfaaat/Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran khu-

susnya pada pemikiran teoritis terkait pembuktian sederhana dalam 

permohonan pailit OJK terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penuliss,  penelitian ini sebagai sarana manfaat dalam 

mengembangkan wawasan pengetahuan bagi penulis dalam hal 

kepailitan dan PKPU khususnya pembuktian sederhana terkait arti 

utang dalam permohonan pailit OJK terhadap PT. Asuransi Bumi 

Asih Jaya Selain itu juga diajukan sebagai syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UMM. 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan gambaran tentang pembuktian sederhana terkait 

arti utang dalam permohonan pailit OJK terhadap PT. Asuransi Ji-

wa Bumi Asih Jaya guna mendorong terjaganya kepastian hukum 

dalam hukum kepailitan dan PKPU. 

c. Bagi Hakim, diharapkan bisa memberikan pemikiran dan solusi 

hukum dalam bidang kepailitan dan PKPU sebagai dasar 

pertimbangan hakim dalam memerikasa mengadili tentang 

pembuktian sederhana terkait arti utang dalam permohonan pailit. 
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E. Metode Penulisan  

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum yuridis 

normative dengan kasus Putusan Mahkamah Agung dengan register 

Nomor: 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. dan Putusan Pengadilan Niaga Jakar-

ta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan 

menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan kasus (Case 

Approach). Dalam melengkapin pendekatan kasus ini penulis telah juga 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), 

pendekatan historis (Historical Approach) dan pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach).
3
 Pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan yang tetap. Selanjutnya Pendekatan perundang-undangan 

dengan menelaaah semua Undangundang dan regulasi yang bersangku-

tan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Undangundang 

ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan 

undangundang lainnya atau antara undangundang dan undangundang 

daasar atau antara regulasi dan undangundang. Pendekatan historis 

dilakukan dengan menelaaah latar belakang apa yang dipelajari dan 

perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Mengenai 
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Pendekatan historis dipergunakan pengungkapan filosofis dan pola pikir 

ketika suatu yang dipelajari itu dilahirkan mempunyai relavansi dengan 

masa kini.
4
 Kemudian adapun yang terakhir adalah pendekatan 

konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin 

yang berkmbang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan 

dan doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menmukan ide yang 

melahirkan berbagai pengeertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
5
  

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penulisan iniyang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif maka istilah yang digunakan bukanlah “data” melainkan 

“bahan hukum”, adapun jenis bahan hukum yang penulis gunakan 

adalah: 

a. Bahan hukum primer 

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif/ 

peraturan perundang-undangan. Disini penulis tentunya berdasarkan 

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:.04/Pdt.Sus-

Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Kemudiakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Undang-Undang Nomor 21 
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Tahun 2011 Tentang Otorias Jasa Keuangan dan peraturan 

perundang – undangan lain yang terkait.  

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hokum sekunder dalah yang menunjang bahan hukum 

primer. Berupa segala publikasi terkait ilmu hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi. meliputi dari buku/tekstual, artikel 

ilmiah, jurnal-jurnal, doktrin-doktrin dan sumber-sumber lain baik 

cetak atau digital yang dapat mendukung penulisan hukum ini. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang mendukung memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier berupa kamus maupun ensiklopedia hukum dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

Teknik yangg dipergnakan untuk menelusuri dan juga mengum-

pulkan bahan hukum yang diperlukan melalui library research proses 

penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan masa-

lah, dan berdasar pendekatan yang digunakan tersebut. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum. 

Setelah keseluruhan bahan hukum telah terkumpul kemudian 

penulis akan memulai menganalisis permasalahan hukum yang diatur 

didalam Perundang-undangan dan putusan pengadilan akan dikaji dan 

dianalisis dengan kaidah-kaidah dan teori hukum yang relevan dengan 
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permasalahan ini, agar dapat menjawab permasalahan dengan ilmiah, 

obyektif, komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk 

memfokuskan analisa tersebut, norma-norma dan teori-teori yang harus 

diutamakan ialah yang berkaitan langsung dengan pembuktian sederhana 

terkait arti utang dalam permohonan kepailitan. 

F. Sistematika Penulisan 

Gambaran menyeluruh terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai 

dengan ketentuan baru dalam penulisan hukum, Adapun sistematika penulisan 

hukum terbagi didalam 4 (empat)bab yang saling berhubungan. Sistematika 

penulisan hukum ini sebagai berikut:. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan yang diturunkan 

dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan 

penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Sub bab metode penu-

lisan diuraikan lebih lanjut mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, 

teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian-kajian teoritik dan kaidah-kaidah hokum yang berkaitan 

dengan judul yang telah penulis ajukan diantaranya adalah pengertian pema-

haman tentang kepailitan, pengertian pemahaman tentang otoritas jasa 

keuangan, pengertian pemahaman tentang perusahaan asuransi.    
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian pembahasan yang jabarkan oleh penulis dan kemudian di 

analisis dan dikaji kesesuaian atau keselarasannya berdasarkan kenyataan 

yangada kemudian didukung dengan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penulisan yang diangkat oleh penulis  

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan hukum ini berisi kesmpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelmnya serta berisikan saran penulisan dalam 

menanggapi permasalahan yang jadi focus kajian analisis. 


