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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) adalah badan 

usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik  

Indonesia. BUMN dapat berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan menyediakan 

barang atau jasa bagi masyarakat.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) 

menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan.2  

Peran negara melalui BUMN menjadi teramat penting ketika dirumuskan 

dalam suatu ketentuan sebagaimana terumus dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak harus dikuasai oleh negara.3 Hal tersebut menunjukan adanya 

kewenangan negara untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi melalui 

penyelenggaraan cabang produksi yang dapat dikategorikan sebagai penting 

                                                                 
1 Rahayu Hartini. 2017. BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan 

Di Indonesia. Malang. Setara Press. Hal. ix 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara 
3 Ruslina, E. 2012. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan 

Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1). 
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bagi negara dan dianggap vital serta strategis bagi kepentingan negara. Hal 

tersebut menunjukan adanya kewenangan negara untuk ikut serta dalam kegiatan 

ekonomi melalui penyelenggaraan cabang produksi yang dapat dikategorikan 

sebagai penting bagi negara dan dianggap vital serta strategis bagi kepentingan 

negara.4 

Badan Usaha Milik Negara berbentuk persero tidak terlepas dari problem 

pasang surutnya keadaan keuangan. Kesadaran terhadap pasang surutnya 

keadaan keuangan tersebut dibuktikkan dengan adanya beberapa gugatan 

maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN Persero yang terjadi 

diantaranya, PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Djakarta Llyod (Persero), 

dan PT. Iglass (Persero). Dari beberapa kasus kepailitan BUMN Persero tersebut 

pada akhirnya tidak ada yang dapat dinyatakan pailit bahkan penerapan 

mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan BUMN Persero 

tersebut sangat dipertanyakan karena tidak jelas bagaimana penerapannya. 

Dalam kenyataannya apabila dapat dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga akan 

dibatalkan ditingkat kasasi, atau seandainya dikabulkan di tingkat Kasasi akan 

dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali.  

Dalam kepenulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang penulis 

tertarik pada PT. Kertas Leces (Persero) sebagai obyek studi penelit ian 

                                                                 
4Aminuddin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta. 

Kencana Prenada Media Group. Hal. xiii. 
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dikarenakan PT. Kertas Leces (Persero) hingga saat ini telah mencapai tahap 

pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan pada ranah pelelangan oleh 

Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Artinya sangat menarik apabila penulis 

menggali bagaimana pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan PT. Kertas Leces 

(Persero) ini kepada tim kurator yang menangganinya. 

Menilik permasalahan itu, apabila kemudian PT. Kertas Leces (Persero) 

ini pada akhirnya dapat dilaksanakan eksekusi aset harta kekayaan maka akan 

menjadi sejarah satu-satunya BUMN Persero yang dapat dilakukan eksekusi atas 

aset harta kekayaan sehingga dapat membayar utang-utang kepada semua 

kreditunya. PT. Kertas Leces (Persero) sendiri telah dihomologasi melalui 

putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada 18 Mei 2015. Meskipun jalan 

menuju pailit Leces mungkin agak berbeda dengan pendahulunya. 

Disisi lain terdapat inkonsistensi terhadap putusan hakim atas permohonan 

pernyataan pailit terhadap BUMN khususnya persero baik di pengadilan tingkat 

pertama, tingkat Mahkamah Agung (MA), bahkan tingkat Peninjauan Kembali 

(PK) karena terdapat pemahaman yang berbeda tidak saja di kalangan hakim 

tetapi juga di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahkan pemerintah, 

mengenai kedudukan hukum aset BUMN Persero terhadap keuangan negara. 

Rancunya konsep keuangan negara dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN) yang 

mencampuradukkan keuangan publik dengan keuangan privat serta 

bertentangnya perundang-undangan yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU 
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BUMN), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut (UU KPKPU), 

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut UU PT), dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU PN), mengakibatkan 

timbulnya pertanyaan pertentangan mengenai mengapa BUMN Persero tidak 

dapat dinyatakan pailit sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta 

kekayaan atas pailitnya BUMN Persero tersebut. 5 

Badan Usaha Milik Negara Persero pada dasarnya dapat dinyatakan pailit, 

tetapi di dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU ada pengecualian dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang mengecualikan perusahaan Asuransi, perusahaan 

reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan 

publik. Disebutkan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.  

Selanjutnya apabila melihat penjelasan Pasal 2 ayat (5) dalam 

penjelasannya yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang 

kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan 

tidak terbagi atas saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa 

terdapat perbedaan antara BUMN yang begerak di bidang kepentingan publik 

dengan BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik. Apabila 

                                                                 
5Andriani Nurdin. 2012. Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. 

Bandung. Penerbit PT. Alumni. Hal. 14. 
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dibaca secara a contrario jelas bahwa BUMN yang tidak bergerak di bidang 

kepentingan publik adalah BUMN yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh 

negara dan tidak terbagi atas saham.  Pada dasarnya apabila kita melihat bentuk 

BUMN sendiri hanya ada dua jenis yaitu Persero dan Perum. Persero adalah 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimilik i 

oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan 

(Pasal 1 angka 2 UU BUMN). Sedangkan Perusahaan Umum (perum) adalah 

Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi 

atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 UU BUMN). 

Prespektif keuangan negara mengenai hal kedudukan aset BUMN sebagai 

aset negara menimbulkan polemik bagi hakim, praktisi, maupun akademisi. 

Banyak pendapat yang muncul terkait hal tersebut, ada yang mengatakan bahwa 

aset BUMN khususnya BUMN Persero adalah aset BUMN itu sendiri. Pendapat 

yang lain mengatakan bahwa aset BUMN Persero adalah aset Negara. Pasal 1 

Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinila i 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
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tersebut.6 Selanjutnya ruang lingkup keuangan negara meliputi kekayaan 

negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan 

daerah.  

Ruang lingkup keuangan negara yang luas tersebut menimbulkan 

kerancuan dari aspek yuridis, karena dengan ruang lingkup yang seperti itu maka 

bisa saja aset BUMN Persero dinyatakan sebagai aset negara. Hal ini tentunya 

tidak akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya serta 

doktirn-doktrin yang ada tentang perseroan. Perseroan adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. 7 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH 

UMM) Rahayu Hartini mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero sebagai 

badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Pasalnya, 

kekayaan negara yang dipisahkan di dalam BUMN hanya berbentuk saham. 

Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Pasal 1 Ayat (2) UU 

BUMN yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut 

Persero, adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham 

                                                                 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
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yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan 

utamanya adalah mengejar keuntungan. Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan 

terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi 

PT sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

PT yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

PT.  

Berdasarkan ketentuan UU PT, UU BUMN dan para pendapat sarjana 

dapat dilihat bahwa ada perbedaan cara pandang terkait kedudukan aset BUMN 

yang dikaitkan dengan harta kekayaan negara. Belum lagi dikaitkan dengan 

Undang-Undang Perbendaharaan Negara, di mana adanya suatu larangan 

penyitaan terhadap barang-barang milik negara/daerah atau yang dikuasai oleh 

negara/daerah. Adapun bunyinya sebagai berikut :  

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap;  

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada 

instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;  

2. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.8 

Sementara itu kepailitan pada hakekatnya adalah merupakan sita umum 

atas semua kekayaan debitur pailit (Pasal 1 angka 1 UUK PKPU). Sehingga 

terhadap penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terhadap BUMN Persero 

tidak dapat dilakukan pailit, karena sebagian atau seluruh aset perusahaan adalah 

                                                                 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  
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milik negara, apabila bisa dipailitkan maka yang dimungkinkan untuk dapat 

disita adalah harta yang diluar dari milik negara. Tetapi hal ini bertentangan 

dengan hakekat kepailitan, karena kepailitan itu merupakan sita umum terhadap 

semua aset debitur. 

Larangan penyitaan inilah sebenarnya pokok dari permasalahan yang ada, 

tidak konsistennya putusan para hakim dikarenakan adanya suatu larangan 

penyitaan terhadap aset negara yang membuat para hakim tersebut menjadi 

bingung. Mereka menyadari bahwa BUMN Persero tersebut telah terbukti 

memiliki dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, yang menjadi dasar BUMN Persero tersebut 

dinyatakan pailit. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur 

pailit, sementara terhadap harta negara tidak bisa dilakukan penyitaan. Oleh 

karena itu dengan adanya hal ini terhadap BUMN Persero seakan tidak berlaku 

Kepailitan. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan ini menjadi 

polemik bagi para penegak hukum. Suatu hal yang aneh apabila suatu 

perusahaan tidak dapat dipailitkan. Ini menggambarkan tidak adanya suatu 

kepastian hukum dalam permasalahan kepailitan perusahaan BUMN. Tidak 

terjaminnya hak kreditur untuk kembali uangnya dari debitur yakni BUMN 

merupakan suatu ketidakadilan dari suatu dunia bisnis.  

Badan Usaha Milik Negara Persero yang juga tunduk terhadap UU PT, 

seharusnya juga berlaku kepailitan terhadapnya, seperti perusahaan PT pada 

umumnya. Menurut pendapat Rudhi Prasetya dan Arifin P. Soeria Atmadja 

bahwa Persero itu tidak lain adalah identik dengan Perseroan Terbatas (PT). 
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Apalagi dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tersebut jelas-jelas 

menyebut Perseroan Terbatas dengan kata “Perseroan”, demikian juga dalam 

penjelasan umumnya.9 

Kedudukan aset BUMN Peresero yang dikaitkan dengan kepemilikan 

negara menyebabkan BUMN Persero tersebut tidak dapat dipailitkan. Hal ini 

dapat berdampak pada dunia bisnis dan pada BUMN itu sendiri. Tidak adanya 

kepastian hukum terhadap kepailitan BUMN ini akan menghalangi 

perkembangan usaha BUMN, karena perusahaan swasta dan asing takut untuk 

bekerjasama dengan perusahaan BUMN khususnya BUMN benbentuk Persero. 

Mitra usaha tidak dapat mengajukan tuntutan kepada BUMN Persero untuk 

membayar utang melalui Kepailitan. Padahal perkembangaan perekonomian 

global sangat membutuhkan aturan Hukum Kepailitan yang mampu memenuhi 

kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka.  

Zainal Asikin menyebutkan bahwa “hukum kepailitan mempunyai fungs i 

yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu 

penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur, 

yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditur secara seimbang dan adil di 

bawah pengawasan petugas yang berwenang.”10 Instrumen hukum kepailitan ini 

sangat penting, karena apabila instrumen ini tidak ada, akan berdampak fatal 

terhadap pelaksanaan hak-hak kreditur sehingga dalam permasalahan ini 

                                                                 
9 Dalam Rahayu Hartini. Op.cit. Hal 54 

10 Zainal Asikin. 2013. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Di Indonesia. Bandung. Pustaka Reka Cipta. 
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kreditur yang akan menjadi korban akibat tidak terlaksananya eksekusi aset 

BUMN Persero tersebut.  

Disamping itu dalam hal pelaksanaan eksekusi aset yang dilaksanakan 

oleh seorang Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan 

Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pailit diucapkan 

semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk 

memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan 

simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Namun 

pada kenyataannya, kewenangan kurator ini sering terganjal dengan harus 

adanya persetujuan dari instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu 

tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta 

lelang sukarela. Persetujuan-persetujuan inilah yang menjadi kendala akibat 

pengaruh birokrasi yang ada.  

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari 

2 (dua) asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. 

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa “semua benda bergerak dan tidak 

bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan 

diperolehnya (yang masih akan ada) menjadi tanggungan atas perikatan-

perikatan pribadinya”. Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa “benda-

benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama 

dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara 
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seimbang. Debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. 

Apabila debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta 

kekayaannya akan menjadi jaminan seluruh utangnya. Hasil penjualan harta 

kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang dan adil kepada kreditur 

berdasarkan perimbanagan jenis piutang dan besar kecilnya piutang masing-

masing. Keadilan inilah yang ingin dicari dalam tulisan ini. Pemahaman tentang 

perusahaan BUMN khususnya bentuk Persero seharusnya dapat 

diharmonisasikan antara undang-undang dengan teori-teori hukum atau doktri-

doktrin yang ada dan undang-undang yang satu dengan lainnya. Sehingga akan 

menimbulkan kepastian hukum yang jelas dan tidak merugikan pihak manapun.  

Berdasarkan gambaran di atas, selain ketentuan yang rancu dan 

bertentangannya dengan peraturan perundang-undang yang terkait pola pikir 

tentang konsep kepailitan yang telah disalah artikan oleh berbagai pihak hal ini 

menyebabkan hakim selalu gamang dalam mengadili perkara kepailitan BUMN 

utamanya BUMN yang berbentuk Persero. Penerapan pelaksanaan eksekusi 

terhadap aset perusahaan BUMN Persero yang sudah dinyatakan pailit akan 

mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya, apabila pertentangan dan 

pola pikir yang salah tersebut tidak segera di luruskan. Hal inilah yang menjadi 

dasar penulis untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul skripsi dan 

penulisan hukum ini akan dibatasi pada bagaimana penerapan pelaksanaan 

eksekusi terhadap aset harta kekayaan BUMN Persero pailit, apa yang kendala 

sehingga BUMN Persero tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi aset harta 
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kekayaan tersebut, serta upaya kurator dalam menghadapi kendala dalam 

pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan BUMN Persero dalam kepailitan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut dengan judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI 

ASET HARTA KEKAYAAN BUMN PERSERO DALAM KEPAILITAN 

OLEH KURATOR (Studi Kasus Kepailitan PT. Kertas Leces Persero)” 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan penelitian yang diangkat, diantarannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan pada PT. Kertas Leces 

(Persero) dalam Kepailitan oleh Kurator? 

2. Bagaimana upaya kurator dalam menghadapi kendala pelaksanaan eksekusi 

aset harta kekayaan PT. Kertas Leces (Persero)? 

C. Tujuan Penulisan 

Selaras dengan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan yaitu :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan pada PT. Kertas 

Leces (Persero) 

2. Untuk mengetahui upaya kurator dalam menghadapi kendala pelaksanaan 

eksekusi asset harta kekayaan PT. Kertas Leces (Persero) dalam kepailitan 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya :  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

baru untuk penulis terkait pelaksanaan eksekusi aset atas kepailitan 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Di samping itu, manfaat penelitian secara 

subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan 

menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi 

asset atas kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah 

apabila akan melakukan perbaikan pranata hukum kepailitan di Indonesia 

khususnya dalam hal revisi UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU. 
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E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai pelaksanaan eksekusi aset atas kepailitan perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) Persero ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi 

menjamin asas kepastian hukum serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi 

kalangan akademisi hukum.  

F. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran 

secara sistematis, metodelogis, dan konsisten dengan mengadakan analisis. 11 

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya. 12 

Penjelasan mengenai definisi metode penelitian diatas memberikan 

gambaran kepada penulis bahwa metode penelitian merupakan cara untuk 

melakukan kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis, teratur, dan mendalam 

sehingga dapat memperoleh sebuah kebenaran dari feomena yang diteliti, untuk 

itu diperlukan sebuah pendekatan penelitian supaya menjadi jelas apakah yang 

akan diteliti, dan harus bagaimana proses dalam penelitian tersebut.  

                                                                 
11 Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. CV Rajawali. Jakarta. Hal.1. 

12 Soekanto Sardjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet III. UI Press. Jakarta. Hal. 

3. 
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1. Metode Pendekatan  

Pendekatan masalah ialah proses pemecahan atau penyelesa ian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian dan penulisan.13 Permasalahan yang telah dirumuskan 

di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai 

norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelit ian 

ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun 

hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam 

penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalis is 

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 

(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan dalam 

kepailitan yang dilakukan oleh kurator. 

 

2. Jenis Data 

Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang 

diperuntukkan sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum,  

                                                                 
13Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit Citra 

Aditya Bakti. Hal. 112. 
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data atau sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam 

proses analisis secara yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 14 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Kantor Kurator Arkananta 

Vennootschap Jakarta Selatan mengenai masalah-masalah yang 

menjadi pokok bahasan, melalui wawancara media elektronik 

dengan narasumber yakni Tim Kurator PT. Kertas Leces (Persero) 

diwakili Bapak Febry Arisandi S.H., yang dianggap memilik i 

keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Data 

dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

eksekusi aset harta kekayaan PT. Kertas Leces (Persero) dalam 

kepailitan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data 

sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undangan,  

buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan 

tambahan bagi penulis. Sumber data yang terkait antara lain: 

                                                                 

 14  Soekanto Sardjono & Sri Maudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan 

singkat. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 14. 
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1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU. 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara  

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

7. Buku Tentang Hukum kepailitan 

8. Skripsi, Tesis, Jurnal terdahulu yang terkait dengan judul dan 

permasahan dalam penelitian ini 

9. Media Massa 

c. Data Tersier  

Data tersier adalah data yang diperoleh dari ensikloped ia ,  

jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia .  

Penulis menggunakan data tersier sebagai data yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder.  

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui : 
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a. Wawancara  

Wawancara yaitu metode berkomunikasi dengan responden 

untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun 

persepsi dari responden pelaku, diantarannya adalah pejabat yang 

berwenang yaitu kurator.  

b.  Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian 

atau penulusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai 

literature atau buku-buku atau jurnal hukum terkait pelaksanaan 

eksekusi aset harta kekayaan BUMN Persero. 

c. Studi Website atau penelusuran Internet  

Penulusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.  

d. Studi Dokumen  

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi 

dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analis is 

informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikas ikan 

secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan eksekusi aset harta kekayaan milik PT. Kertas Leces 

(Persero). 
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e.  Teknik Analisa Data  

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelit ian 

baik wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet 

telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode 

Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu mendiskrips ikan 

dengan cara menggambarkan kejadian kemudian dianalisa 

menggunakan secara deskriptif dari umum sampai khusus.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelid ik i 

obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun 

ukuran lain yang bersifat eksak.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar mudah dalam penyusunan karya tulis ini, penulis membagi menjadi 

4 (empat) bagian, supaya sistematika penelitian hukum menjadi lebih mudah 

untuk dipahami secara teratur seperti, urutan berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, yakni 

memuat landasan yang bersifat ideal das sollen dan kenyataan das 

sein yang melatar belakangi sutau masalah yang hendak dikaji 

lebih dalam. Selanjutnya terdapat Perumusan Masalah yang 

diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan 

dibahas dan diteliti. Adapun selanjutnya terdapat Tujuan 
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Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian untuk mempermudah 

penyusunan penulisan hukum ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang konsep dan pemaparan teoritik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana nanti 

akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab 

selanjutnya yakni bab III pembahasan. 

  

BAB III : PEMBAHASAN  

Dalam Bab III ini akan memaparkan hasil-hasil penelitian, apa 

yang menjadi pokok pembahasan sebagai obyek kajian dalam 

penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengena i 

tentang  1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi asset harta kekayaan 

pada PT. Kertas Leces (Persero)? dan 2) Bagaimana upaya kurator 

dalam menghadapi kendala pelaksanaan eksekusi asset harta 

kekayaan PT. Kertas Leces (Persero)? sehingga dapat ditemukan 

jawaban dari permasalahan tersebut. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini 

yang terdiri atas kesimpulan dari Bab III dan berisikan saran atau 

rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.  


