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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Posisi Kasus 

1. Para pihak 

Kasus yang di deskripsikan disini bersumber dari Putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. 

juncto Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., dimana Pengadilan Negeri Surabaya 

telah memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pada tingkat pertama dengan 

pihak-pihak yang antara lain sebagai berikut: 

Erna Wahyuningsih, S.H., M.H., seorang advokat yang berkantor di Krian 

Indah Regency Blok A II No. 10 Krian-Sidoarjo, yang dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama: 

1. Asrida Anwar, beralamat di Jl. Kenanga No. 10 Bintaro-Jakarta; 

2. Ir. Andry Halim, beralamat di Jl. Green Garden Blok 1. 8-6 Kedoya 

Utara, Kebun Jeruk- Jakarta; 

3. Agustina Esther, beralamat di Jl. Perum Daan Mogot Baru Jl. 

Kintamani Timur Blok LC No. 31 Jakarta Barat. 

Yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya seperti tersebut 

diatas, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa khusus terlampir, selanjutnya 

disebut sebagai: Para Pelawan 

MELAWAN 

Heri Subagyo, S.H. dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., Kurator PT. Dwimas 

Andalan Bali yang diangkat berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Surabaya 

Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 11 Agustus 2011, beralamat di The 
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Belieza Permata Hijau GP Office Tower 17 floor 6 Jl. Letjen Soepono No. 34 

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan  

4. Posisi kasus 

Menimbang bahwa Para Pelawan dengan gugatan perlawanan tanggal 3 Juni 

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juli 2015 di bawah Register Nomor: 

06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. juncto Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., 

telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:  

a. Bahwa Kurator telah semena-mena dan keliru memasukkan unit-unit 

satuan rumah susun milik Para Pelawan yang telah diserahkan debitor 

pailit (PT. Dwimas Andalan Bali/PT. DAB) kepada Para Pelawan dan 

telah dikuasai oleh Para Pelawan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum adanya 

putusan pailit; 

b. Bahwa alasan yuridis yang dipakai oleh Para Pelawan adalah bersumber 

pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU yang 

menyebutkan bahwa: 

“Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan 

dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat 

kedudukan Debitor” 

Penjelasan Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio 

paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara 

dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu 

pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk 

gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan 

dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum 

acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal 

lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi 

perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai 

pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.  
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c. Bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita 

yang dilakukan oleh Kurator (Terlawan) terhadap obyek milik para 

pelawan berupa: 

1) SHM 574 Third Floor Type Studio Building Tulip Suite Nomor Unit 

522 B; 

2) SHM 735 Third Floor Type Studio Building Hibiscus Suite Nomor 

Unit 503; 

3) SHM 762 Fifth Floor Type Studio Building Hibiscus Suite Nomor 

Unit 618. 

d. Bahwa Para Pelawan telah membeli dan membayar lunas unit-unit satuan 

rumah susun tersebut kepada PT. Dwimas Andalan Bali (PT. DAB) selaku 

debitor pailit dan telah pula dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

antara Para Pelawan dengan PT. DAB sejak tahun 2008. 

e. Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas dan PPJB sebagaimana Para 

Pelawan uraikan diatas, PT. DAB telah menyerahkan unit-unit rumah 

susun tersebut kepada Para Pelawan yang telah dilakukan oleh PT. DAB 

sejak tahun 2008, jauh sebelum putusan pernyataan pailit PT. DAB; 

f. Bahwa pada saat dilakukan penyerahan satuan rumah susun dari PT. DAB 

kepada Para Pelawan memang belum bisa dilakukan Jual Beli (pembuatan 

AJB) secara Notariil untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun (SHM-sarusun), karena pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kota Denpasar yang ternyata telah terjadi kelangkaan form 

sehingga harus antri antara kurun waktu tahun 2009 sampai pada saat PT. 

DAB dinyatakan pailit; 

g. Bahwa Para Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus 

dilindungi oleh undang-undang, yang ditunjukkan bahwa telah melakukan 

pelunasan pembayaran berdasarkan PPJB; 

h. Bahwa PPJB antara PT. DAB dengan Para Pelawan serta penyerahan satua 

rumah susun kepada Para Pelawan telah dilakukan sejak tahun 2008, yaitu 

lebih dari 1 (satu) tahun sebelum adanya pernyataan pailit PT. DAB, 

sehingga tidak dapat serta merta dihentikan oleh Terlawan (Kurator) 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 jo. Pasal 42 UU No. 37 Tahun 

2004; 

i. Bahwa sebelum adanya putusan pailit, Para Pelawan tinggal menunggu 

antrian proses AJB dan balik nama yang sedang dilakukan oleh PT. DAB; 

j. Bahwa demi keadilan dan kebenaran sudah layak dan sepantasnya apabila 

perjanjian jual beli/PPJB antara Para Pelawan dengan PT. DAB yang 

sudah sampai pada proses antrian AJB dan balik nama tersebut dilanjutkan 

dan selanjutnya satuan rumah susun milik Para Pelawan tersebut dicoret 

dari Daftar Harta Pailit. 

Dalam Eksepsi 

a. Bahwa Kurator bertindak sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004, 

dan tidak ada tindakan yang semena-mena; 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa 

selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan 

perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada Debitor Pailit, hanya 

dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan; 

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa 

kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan 

pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan 

tersebut berlangsung; 

d. Bahwa kedudukan hukum Para Pelawan belum dapat dikualifikasikan 

“sebagai pemilik kondotel/unit-unit rumah susun), karena mereka baru 

melakukan Pengikatan Jual Beli, jadi secara hukum baru sebagai “calon 

pemilik kondotel”, meskipun sudah ada pembayaran secara lunas; 

e. Bahwa transaksi Pengikatan Jual Beli kondotel tersebut  adalah bermaksud 

untuk mengalihkan hak atas tanah, dan berdasarkan Pasal 34 UU No. 37 

Tahun 2004, transaksi hukum yang pernah dilakukan sebelum kepailitan 

terjadi yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, maka tidak bisa 

dilaksanakan setelah pernyataan pailit diucapkan; 

f. Bahwa kedudukan hukum barang yang disengketakan, yaitu: 



 

104 

 

1) SHM-ASRS: 574 Third Floor, Type Studio Tulip Suite No. 

522-B; 

2) SHM-ASRS: 735 Third Floor, Type Studio Hibiscus Suite 

No.503; 

3) SHM-ASRS: 762 Fifth Floor, Type Studio Hibiscus No. 618. 

Semuanya masih atas nama PT. Dwimas Andalan Bali, dan tidak ada 

satupun yang atas nama Para Pelawan; 

g. Bahwa seluruh sertifikat tersebut, semuanya masih ada dan tersimpan di 

Kantor Bank BNI 46 Denpasar Bali, sebagai jaminan utang dari Debitor 

Pailit (PT. DAB), yang sampai saat dijatuhka putusan pailit masih 

berstatus sebagai barang jaminan; 

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator 

memasukkan barang-barang tersebut sebagai bagian dari harta pailit 

karena secara hukum sertifikatnya masih atas nama PT. DAB; 

i. Bahwa Para Pelawan salah bertindak secara hukum, karena akibat hukum 

kepailitan adalah seluruh proses dan keadaan yang menyertai kedudukan 

hukum debitor pailit, maka harus tunduk dan mengikuti seluruh ketentuan 

yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai lex specialis; 

j. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, maka seharusnya 

Para Pelawan jika merasa ada memiliki hak terhadap harta pailit, 

seharusnya mendaftarkan diri sebagai kreditor untuk dicocokkan; 

k. Bahwa tindakan Para Pelawan adalah bertentangan dan tidak sejalan 

dengan ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, sehingga gugatan 

perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

l. Gugatan yang diajukan merupakan bentuk pengulangan gugatan, karena 

Para Pelawan sebelumnya sudah pernah mengajukan perlawanan kepada 

Kurator, berdasarkan Putusan No. 33/Plw-Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., jo. 

No. 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., yang putusannya menyatakan gugatan 

perlawanan tidak dapat diterima; 

m. Bahwa sampai saat ini, dimana proses kepailitan sudah berjalan 5 (lima) 

tahun, para pelawan tidak pernah mengajukan diri sebagai kreditor untuk 
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dicocokkan tagihannya, maka penggunaan ketentuan Pasal 36 UU No. 37 

Tahun 2004, menjadi tidak relevan dan harus diabaikan; 

n. Bahwa langkah yang tepat dilakukan oleh Para Pelawan sekarang ini 

adalah melaksanakan ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu 

mendaftarkan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk dicocokkan 

tagihannya, dan jika Para pelawan tidak melaksanakan hal tersebut, jika 

barang yang dipersoalkan sudah selesai dijual dan hasilnya dibagikan, 

maka Para Pelawan akan menderita kerugian akibat ketidakmengertiannya 

dalam mengambil langkah hukum. 

Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertimbangan terhadap dalil-dalil Para Pelawan: 

a. Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan perlawanan Para Pelawan 

adalah bahwa Kurator telah semena-mena dan keliru memasukkan unit-unit 

rumah susun milik Para Pelawan yang telah diserahkan debitor pailit 

kepada Para Pelawan dan telah dikuasai oleh Para Pelawan lebih dari satu 

tahun sebelum adanya putusan pailit; 

b. Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan apakah perlawan terhadap obyek dalam harta pailit 

dapat diajukan perlawanan atau harus disatukan sebagai kreditor konkuren; 

c. Bahwa alasan yuridis yang dipakai oleh Para Pelawan adalah bersumber 

dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, dan setelah Majelis 

Hakim mempelajari dan memahami maksud ketentuan tersebut, serta 

dihubungkan dengan upaya hukum gugatan perlawanan yang diajukan oleh 

Para Pelawan selaku Pihak Ketiga adalah sejalan dengan maksud 

penjelasan Pasal 3 ayat (1), oleh karenanya secara formal gugatan 

perlawanan Para Pelawan beralasan menurut hukum; 

d. Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Para Pelawan, 

ternyata pembayaran atas ketiga obyek sengketa perkara a quo telah lunas 

terbayar sejak tahun 2008 dan telah diserahkan kepada Para Pelawan 

sebagai pembeli dan pemilik atas ketiga obyek sengketa dimaksud; 
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e. Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Para Pelawan, telah 

menerangkan bahwa Para pelawan telah membayar lunas obyek sengketa 

dan telah diserahkan pengembang kepada Para Pelawan dan Para Pelawan 

telah menguasainya sejak tahun 2008, sedangkan proses pembuatan AJB 

belum dilakukan karena kelalaian pihak pengembang sendiri yang tidak 

serius mengurus AJB tersebut; 

f. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, diketahui bahwa keterlambatan 

proses AJB atas pembuatan SHM-sarusun disebabkan karena masalah 

teknis diluar tanggung jawab Para Pelawan karena panjangnya antrean 

proses dimaksud; 

g. Menimbang, berdasarkan keterangan ahli, bahwa obyek sengketa 

merupakan milik Para Pelawan sebelum PT. DAB dinyatakan pailit 

sehingga obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta pailit dan tidak 

boleh dimasukkan sebagai harta pailit, karena meskipun AJB dan SHM-

sarusun belum dibuat, tidak berarti Para Pelawan bukan pemiliknya, karena 

hal itu merupakan proses administrasi belaka sebab secara yuridis  ketiga 

obyek sengketa telah menjadi milik Para Pelawan sebagai pembeli yang 

telah membayar lunas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku; 

Pertimbangan terhadap dalil-dalil dan pembuktian Terlawan (Kurator) 

a. Menimbang, bahwa terhadap bukti Putusan No. 33/Plw-

Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., ternyata 

tidak bersifat contitutief maupun declaratoir yang menimbulkan suatu 

keadaan baru tetapi amar putusannya berkaitan dengan formil sehingga 

dimungkinkan adanya upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Terlawan, 

tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan pedoman dan dapat dijadikan 

bukti yang bersifat tegen bewijs bahwa Para Pelawan bukanlah sebagai 

pembeli atas ketiga obyek sengketa dalam perkara a quo dan belum 

membayar lunas ketiga obyek tersebut;  

c. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, maka barang 

yang dijual tersebut telah menjadi milik pembeli; 
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d. Bahwa, oleh karena harga barang telah disepakati dan pembayaran telah 

dilakukan secara lunas oleh Para Pelawan, maka menurut Majelis Hakim, 

ketiga obyek sengketa bukan lagi milik PT. DAB, sehingga Kurator tidak 

berhak memasukkan ketiga obyek sengketa sebagai harta pailit, sebagai 

konsekwensi hukum Terlawan (Kurator) harus menyerahkan ketiga obyek 

sengketa tersebut kepada Para Pelawan, karena sejak tahun 2008 Para 

Pelawan telah membayar lunas obyek sengketa, maka sejak itu pula 

hubungan hukum antara PT. DAB dengan ketiga obyek sengketa telah 

berakhir dan telah beralih kepada Para Pelawan; 

e. Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara ketiga obyek sengketa 

dengan PT. DAB telah berakhir, maka Terlawan tidak berkualitas menurut 

hukum untuk memasukkan ketiga obyek sengketa sebagai hartab pailit; 

f. Menimbang, bahwa oleh karena antara ketiga obyek sengketa telah beralih 

kepemilikan secara sah dan Para Pelawan telah melaksanakan kewajiban 

hukumnya kepada PT. DAB sebagai penjual, mak secara konstitusional 

hak-hak Para Pelawan patut dilindungi sesuai maksud Pasal 28 H ayat (4) 

UUD 1945, yang menyebutkan: setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-

wenang oleh siapapun; 

g. Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan tata cara Para Pelawan 

memperoleh ketiga obyek sengketa tersebut didasarkan pada sebab yang 

halal (ex Pasal 1320 KUH Perdata) maka seketika itu, konstitusi 

memberikan perlindungan hukum atas hubungan kepemilikan ketiga 

apartemen milik Para Pelawan sehingga segala bentuk penerapan undang-

undang dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang bertentangan dengan 

hubungan hukum yang dilindungi oleh konstitusi harus dinyatakan tidak 

mempunyai daya mengikat; 

h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum PT. DAB telah menerima 

pembayaran obyek sengketa secara lunas akan tetapi ia tidak mengurus 

dokumen AJB maupun SHM-sarusun dan juga tidak mau menyerahkan 

segala dokumen yang berkaitan dengan ketiga obyek tersebut dan ketika ia 
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dinyatakan pailit maka ketiga obyek tersebut dianggap seolah-olah sebagai 

harta pailit padahal secara hukum obyek sengketa tidak ada hubungan 

hukum apapun dengan PT. DAB karena status ketiga obyek sengketa 

adalah milik Para Pelawan, sehingga kesalahan-kesalahan administrasi 

yang dibuat PT. DAB tidak boleh dialihkan resikonya kepada Para 

Pelawan; 

i. Menimbang, bahwa antara PT. Dab dengan ketiga obyek sengketa dalam 

perkara a quo tidak ada hubungan hukum apapun karena sejak tahun 2008 

oleh karena obyek tersebut telah dijual kepada Para Pelawan maka tindakan 

Kurator / Terlawan yang hanya berdasarkan dokumen PT. DAB yang masih 

mencatat ketiga obyek sengketa sebagai milik PT. DAB kemudian 

dijadikan dasar legitimasi Terlawan mengurus dan memasukkan ketiga 

obyek sengketa sebagai harta pailit adalah tindakan yang bersifat melawan 

hukum karena menarik keuntungan atas obyek yang bukan milik PT. DAB 

sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan norma yang dianut 

dalam pergaulan internasional yang dikenal dengan istilah no body should 

benefit from crime (tidak seorangpun boleh mendapat keuntungan dari 

suatu kejahatan); 

j. Menimbang, bahwa secara konstitusional tindakan Kurator yang 

memasukkan ketiga obyek sengketa sebagai harta pailit adalah 

bertentangan dengan hak keperdataan orang lain dan perlindungan terhadap 

hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 

sehingga tindakan Kurator tersebut harus dibatalkan; 

k. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka 

Para Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya 

sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya. 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya 

MENGADILI: 

1. Menerima Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan; 

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang sah dan benar; 
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3. Menyatakan Para Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus 

dilindungi oleh Undang-Undang; 

4. Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli/PPJB yang dilakukan antara PT. 

Dwimas Andalan Bali selaku Debitor Pailit dengan Para Pelawan atas 

satuan rumah susun yang terletak di Jl. Majapahit No. 18 Kuta-Bali: 

i. Asrida Anwar, SHM 574 Third Floor Type Studio Building Tulip 

Suite No. Unit 522 B; 

ii. Andry Halim, SHM 735 Third Floor Type Studio Building Tulip 

Suite No. Unit 503; 

iii. Agustina Esther, SHM 762 Fifth Floor Type Studio Building 

Hibiscus Suite Nomor Unit 618. 

Sebab telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pernyataan putusan 

pailit; 

5. Menyatakan telah dilakukan penyerahan atas barang dagangan berupa 

satuan rumah susun terletak di Jl. Majapahit No. 18 Kuta-Bali tersebut dari 

PT. Dwimas Andalan Bali selaku Debitor Pailit kepada Para Pelawan 

sebelum pernyataan putusan pailit; 

6. Menyatakan perjanjian jual beli/PPJB antara PT. Dwimas Andalan Bali 

selaku Debitor Pailit dengan Para Pelawan dilanjutkan dengan segala hak 

dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses AJB dan penerbitan 

Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun telah sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh 

Kurator maupun seluruh instansi yang terkait; 

7. Menyatakan satuan rumah susun yang dibeli Para Pelawan dari Debitor 

Pailit: 

i. Asrida Anwar, SHM 574 Third Floor Type Studio Building Tulip 

Suite No. Unit 522 B; 

ii. Andry Halim, SHM 735 Third Floor Type Studio Building Tulip 

Suite No. Unit 503; 

iii. Agustina Esther, SHM 762 Fifth Floor Type Studio Building 

Hibiscus Suite Nomor Unit 618. 
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Tersebut dikeluarkan/dicoret dari Daftar Harta Pailit; 

8. Memerintahkan Terlawan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan Pailit 

No. 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., sampai dengan upaya perlawanan ini 

mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; 

9. Menyatakan penetapan Daftar Harta Pailit dalam perkara No. 

20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., DIBATALKAN; 

10. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar 

Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah). 

 

B. Status Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Dibeli 

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Berdasarkan posisi kasus yang telah penulis uraikan pada pembahasan 

sebelumnya, bahwa para pelawan menyatakan bahwa hak milik atas satuan rumah 

susun yang di beli oleh para pelawan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(selanjutnya disebut PPJB) adalah telah sah menjadi milik para pelawan, karena 

para pelawan telah melakukan pembayaran lunas harga yang telah disepakati dalam 

PPJB, dan terhadapnya telah dilakukan penyerahan secara nyata ketiga unit satuan 

rumah susun oleh PT. Dwimas Andalan Bali (selanjutnya disebut PT. DAB) kepada 

para pelawan.  

Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam pertimbangan hukumnya 

juga telah membenarkan bahwa PPJB yang telah dibayar lunas oleh para pelawan 

telah mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas ketiga unit satuan 

rumah susun dari PT. DAB kepada para pelawan. Oleh karena itu, majelis hakim 

dalam putusannya, menerima gugatan perlawanan para pelawan dan 

memerintahkan Kurator PT. DAB untuk mengeluarkan 3 (tiga) unit satuan rumah 

susun dari Daftar Harta Pailit PT. DAB. 
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Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 

Tahun 1997), yang menyatakan bahwa: 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa proses jual 

beli dalam sistem Hukum Agraria Nasional merupakan salah satu cara dalam 

peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Peralihan hak milik 

atas satuan rumah susun melalui jual beli tersebut hanya dapat dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) 

yang berwenang. Akta tersebut adalah Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). 

Pertanyaannya, apakah PPJB ini dapat dijadikan sebagai bukti peralihan hak milik 

atas satuan rumah susun? Apakah hanya dengan PPJB hak milik atas satuan rumah 

susun sudah beralih dari penjual kepada pembeli? Untuk menjawab persoalan 

tersebut, maka perlu terlebih dahulu mengetahui proses jual beli hak milik atas 

satuan rumah susun.  

Jual beli dalam sistem Hukum Agraria Nasional tidak mendapatkan 

penjelasan secara rinci. Namun, dalam beberapa literatur yang penulis kaji, untuk 

memahami jual beli menurut sistem Hukum Agraria Nasional dapat mengacu 

kepada jual beli sebagaimana menurut sistem Hukum Adat. Hal ini karena, sistem 

Hukum Agraria Nasional pembentukkannya didasarkan pada sistem Hukum Adat. 
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Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), antara lain: 

1 Dalam konsiderans bagian “berpendapat” huruf a, yang menyatakan bahwa: 

“bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-

pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional, yang 

berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan 

menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan 

tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama”.  

2 Dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa: 

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 

ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan 

peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” 

3 Dalam Penjelasan Umum UUPA dijelaskan bahwa oleh karena rakyat 

Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat sebagai hukum yang asli,  

maka hukum agraria harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat 

banyak tersebut. 

Jual beli tanah menurut sistem Hukum Adat adalah jual beli yang bersifat 

tunai, terang dan riil. Menurut Maria S.W. Sumardjono, tunai, artinya penyerahan 

hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) dilakukan bersamaan dengan 

pembayaran harganya oleh pihak lain (pembeli). Riil (nyata), artinya kehendak atau 

niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata menunjukkan 

tujuan jual beli tersebut, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, dan 

dibuatnya perjanjian di hadapan Kepala Desa. Terang, artinya untuk perbuatan 
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hukum tersebut haruslah dilakukan di hadapan Kepala Desa sebagai tanda bahwa 

perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.159 

Apabila disesuaikan dengan proses jual beli menurut sistem Hukum Agraria 

Nasional, maka dapat diketahui bahwa proses jual beli dilakukan secara tunai, yaitu 

penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dilakukan secara 

bersamaan dengan pembayaran harga oleh pembeli. Terang, yaitu perbuatan hukum 

jual beli secara tunai tersebut dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Riil (nyata), yaitu perbuatan 

hukum jual beli tersebut dilakukan secara nyata dengan bukti AJB yang telah 

ditandatangani oleh para pihak. AJB merupakan bukti nyata bahwa para pihak telah 

melakukan peralihan atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

melalui proses jual beli. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa proses jual 

beli menurut sistem Hukum Agraria Nasional cukup dilakukan dalam 1 (satu) 

perbuatan hukum saja. Saat dimulainya jual beli dan saat peralihan dilakukan dalam 

satu perbuatan hukum jual beli, yaitu jual beli yang dilakukan secara tunai 

(penyerahan hak dan pembayaran harga dilakukan bersamaan) di hadapan PPAT 

yang berwenang, dan sebagai bukti nyata telah dilakukan peralihannya adalah AJB 

yang ditandatangani penjual dan pembeli. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme 

peralihan hak milik atas satuan rumah susun yang dilakukan atas dasar PPJB? 

                                                           
159 Maria S. W. Sumardjono, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut 

UUPA, dikutip dari Urip Santoso, Loc.Cit., Pendaftaran.  
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PPJB adalah kesepakatan antara calon penjual dengan calon pembeli untuk 

saling mengikatkan dirinya akan melakukan jual beli pada saat yang telah 

ditentukan dalam PPJB atau setelah syarat-syarat untuk melakukan jual beli telah 

dipenuhi oleh para pihak. Menurut Herlien Budiono, PPJB (perjanjian obligatoir) 

merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bantuan yang berfungsi untuk 

mempersiapkan para pihak pada perjanjian utama, yaitu perjanjian jual beli sebagai 

tujuan akhirnya.160 Menurut R. Subekti, PPJB adalah perjanjian antara penjual dan 

pembeli sebelum dilaksanakan jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus 

dipenuhi untuk jual beli tersebut, antara lain sertipikat belum ada karena masih 

dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga.161 

Jual beli hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan PPJB ini lahir 

berdasarkan praktik atau kebiasaan masyarakat, karena praktek jual beli hak milik 

atas satuan rumah susun yang belum selesai dibangun semakin banyak dilakukan. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun, satuan rumah susun baru boleh mulai dijual untuk dihuni, 

setelah mendapat izin layak huni. Sedangkan untuk pelaksanaan jual belinya 

dihadapan PPAT, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan adanya akta 

pemisahan atas satuan-satuan rumah susun untuk pembuatan sertifikat hak milik 

atas satuan rumah susun. Oleh karena itu, untuk mengikat calon pembeli dan calon 

penjual agar pada saat persyaratan untuk dilakukannya jual beli telah terpenuhi 

pembeli akan membeli hak milik atas satuan rumah susun kepada penjual dan 

                                                           
160 Herlien Budiono, Op.Cit., hlm. 97. 
161 Urip Santoso, Loc.Cit., ...Perumahan. 
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penjual hanya akan menjual hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan 

kepada pembeli, maka dibuatlah suatu perjanjian, yaitu PPJB. 

Oleh karena PPJB lahir hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, maka 

dibuatlah suatu pedoman dalam pelaksaan jual beli hak milik atas satuan rumah 

susun berdasarkan PPJB ini oleh Menteri Perumahan Rakyat, yaitu Keputusan 

Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman 

Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Namun sayangnya, pedoman tersebut 

tidak menjelaskan apakah PPJB telah dapat mengakibatkan terjadinya peralihan 

dari penjual kepada pembeli. 

Selain itu, dasar hukum PPJB juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya 

disebut UU No. 1 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

2011, disebutkan bahwa: “Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang 

masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian 

pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”    

 Penjelasan dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud 

dengan “perjanjian pendahuluan jual beli” adalah kesepakatan melakukan jual beli 

rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan 

penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.” 

Selanjutnya, PPJB atas hak milik atas satuan rumah susun mendapatkan 

legalitasnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

(selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2011) yang mulai berlaku sejak tanggal 11 

November 2011.  
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Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 20 Tahun 

2011, pelaku pembangunan (developer) diperbolehkan melakukan pemasaran dan 

menjual hak milik atas satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun 

selesai dilakukan dengan berdasarkan pada PPJB yang dibuat dihadapan notaris. 

Sedangkan, jual beli terhadap hak milik atas satuan rumah susun setelah 

pembangunan selesai dilaksanakan dengan AJB. Sebagaimana menurut Pasal 44 

UU No. 20 Tahun 2011, bahwa: 

(1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun 

selesai, dilakukan melalui akta jual beli (AJB).  

(2) Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) apabila telah diterbitkan:   

a. Sertifikat Laik Fungsi; dan  

b. SHM sarusun atau SKBG sarusun. 

Namun demikian, tidak dijelaskan apakah proses jual beli berdasarkan PPJB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tersebut 

harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan AJB apabila proses pembangunan satuan 

rumah susun telah selesai dilaksanakan.  

Untuk mengetahui hal tersebut, maka harus dikembalikan kepada fungsi 

AJB itu sendiri, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 

1997, bahwa AJB berfungsi sebagai bukti telah dilakukan peralihan hak milik atas 

satuan rumah susun melalui proses jual beli. Di samping itu, AJB juga berfungsi 

sebagai bukti peralihan yang sah guna kepentingan pendaftaran haknya. Dengan 

demikian, proses jual beli berdasarkan PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

43 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 harus ditindaklanjuti dengan pembuatan AJB 

dihadapan PPAT yang berwenang. 
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Dari ketiga peraturan tersebut (Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah 

Susun, UU No. 1 Tahun 2011, dan UU No. 20 Tahun 2011), tidak satupun 

menjelaskan mengenai apakah PPJB dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak 

milik atas satuan rumah susun.  

Oleh karena PPJB merupakan suatu perjanjian, maka untuk dapat 

mengetahui apakah PPJB dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas 

satuan rumah susun, dapat ditelusuri dengan melakukan tinjauan terhadap hukum 

perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH 

Perdata) Buku III tentang perikatan, khususnya mengenai jual beli, yang diatur 

dalam Buku III, Bab Kelima Bagian Kesatu, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 

KUH Perdata, sebagai lex generalis dan aturan pelengkap dari ketiga peraturan 

mengenai PPJB satuan rumah susun diatas (sebagai lex specialis). 

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, bahwa: “Jual-beli adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.”  

Jual beli menurut KUH Perdata merupakan suatu perjanjian dimana penjual 

sepakat mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan suatu kebendaan (baik 

penyerahan secara nyata maupun penyerahan secara yuridis) kepada pembeli, dan 

pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang. Penyerahan suatu 

kebendaan tersebut dilakukan pada waktu yang telah ditentukan atau bila tidak ada 
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waktu tertentu, maka pengikatan dalam perjanjian jual beli dilakukan untuk waktu 

yang layak. 

Salah satu karakteristik dari perjanjian jual beli menurut KUH Perdata 

adalah jual beli itu bersifat konsensual karena perjanjian jual beli itu semata-mata 

dibentuk berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihak. Dengan asas ini, maka 

perjanjian jual beli itu sendiri telah lahir sejak tercapainya kata sepakat para pihak 

mengenai hal esensial dalam jual beli yaitu harga dan barang. Jadi, meskipun 

penyerahan barang dan harga belum dibayar oleh para pihak, perjanjian jual beli itu 

telah terjadi. Sifat konsensual perjanjian jual beli ini didasarkan pada ketentuan 

Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1458 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata 

mengatur mengenai syarat sah perjanjian yaitu adanya kata sepakat, kecakapan para 

pihak, adanya hal tertentu, dan causa atau sebab yang halal. Kemudian Pasal 1458 

KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua 

belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, 

maupun harganya belum dibayar.” 

Karakteristik lain dari perjanjian jual beli adalah perjanjian jual beli itu 

bersifat obligatoir, yaitu perjanjian jual beli itu merupakan perjanjian dimana para 

pihak bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan 

penyerahan benda kepada pihak lainnya. Belum dilakukannya penyerahan, maka 

hak milik atas barang belum berpindah dari penjual kepada pembeli. Karakteristik 

ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, bahwa: “Hak milik atas 
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barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya 

belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.”  

Dengan demikian, perjanjian jual beli dalam KUH Perdata adalah perjanjian 

yang bersifat konsensual-obligatoir, yaitu perjanjian jual beli yang dibentuk 

berdasarkan kata sepakat baru melahirkan hak dan kewajiban, belum 

mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas barang. Peralihan baru terjadi 

setelah dilakukan penyerahan secara nyata maupun secara yuridis (levering). 

Jual beli menurut sistem Hukum Agraria Nasional merupakan mekanisme 

pengalihan hak milik atas satuan rumah susun. Jual beli dalam sistem Hukum 

Agraria Nasional berbeda dengan perjanjian jual beli dalam sistem Hukum Perdata. 

Maka dari itu, jual beli hak milik atas satuan rumah susun masuk ke dalam ranah 

Hukum Agraria Nasional. Sedangkan PPJB sebagai suatu perjanjian masuk ke 

dalam ranah hukum perdata. 

PPJB merupakan perjanjian antara calon penjual dengan calon pembeli, 

dimana para pihak telah sepakat mengenai barang dan harga barang yang akan 

dialihkan melalui proses jual beli, yaitu hak milik atas satuan rumah susun dan 

harga yang telah disepakati.  

Di sebut ssebagai calon penjual dan calon pembeli karena PPJB hanyalah 

merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk mengikat para pihak sebelum 

peralihan hak milik atas satuan rumah susun melalui proses jual beli itu sendiri 

dilakukan. Jual beli hak milik atas satuan rumah susun merupakan salah satu 

mekanisme peralihan hak, bukan seperti perjanjian pada umumnya. Sedangkan 
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PPJB merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak sebelum peralihan itu 

sendiri dilakukan. 

PPJB sebagai suatu perjanjian dibentuk berdasarkan konsensus (kata 

sepakat) antara calon penjual dengan calon pembeli, bahwa calon penjual akan 

melakukan peralihan hak milik atas satuan rumah susun melalui proses jual beli 

kepada calon pembeli, dan calon pembeli akan membayar harga hak milik atas 

satuan rumah susun kepada calon penjual. Artinya, para pihak dalam PPJB sudah 

sepakat mengenai barang dan harga barang. 

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1320, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH 

Perdata, maka PPJB yang dibuat secara sah, dimana para pihak telah sepakat 

mengenai barang dan harga barang, maka perjanjian jual beli (menurut sistem 

Hukum Perdata) dianggap telah terjadi. Dalam hal ini berlaku asas konsensualisme, 

dimana jual beli (menurut sistem Hukum Perdata) dianggap telah lahir sejak para 

pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga.  

Dengan demikian, karena sifatnya sebagai perjanjian konsensual, maka 

PPJB dapatlah dikatakan telah melahirkan perjanjian jual beli sebagaimana 

dimaksud dalam sistem KUH Perdata (bukan jual beli yang merupakan sistem 

peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dalam 

sistem Hukum Agraria Nasional yang bersifat tunai, terang dan riil). Oleh karena 

itu, PPJB sudah mengikat para pihak untuk saling melaksanakan prestasinya. 

Di samping itu, PPJB yang dimana salah satu prestasinya mewajibkan calon 

penjual untuk melakukan peralihan hak atau penyerahan hak kepada calon pembeli, 

maka PPJB dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian obligatoir. 
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Dalam perjanjian obligatoir, hak milik atas barang belum beralih kepada pembeli 

selma penyerahan hak atau peralihan hak tersebut belum dilakukan. 

Adapun peralihan atau penyerahan hak milik atas satuan rumah susun 

tersebut, sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria Nasional, dilakukan melalui 

proses jual beli secara tunai, terang, dan riil, yaitu penyerahan barang dan 

pembayaran harga dilakukan secara bersamaan dihadapan PPAT yang berwenang 

dan sebagai bukti nyata telah dilakukan peralihan, dibuatkan AJB yang telah 

ditandatangani oleh para pihak.  

Menurut Urip Santoso, jual beli dalam sistem Hukum Adat yang menjadi 

dasar jual beli dalam sistem Hukum Agraria Nasional ini bukanlah jual beli 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, melainkan suatu 

perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari 

penjual kepada pembeli.162 Dengan demikian, menjadi tidak berlebihan apabila 

dalam konteks jual beli hak milik atas satuan rumah susun yang dilakukan 

berdasarkan PPJB, penulis  menyatakan bahwa jual beli menurut sistem Hukum 

Agraria Nasional yang dilakukan secara terang, tunai dan riil itu merupakan suatu 

proses penyerahan (levering) khusus bagi PPJB atas hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa PPJB 

merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual-obligatoir, yang dimana PPJB 

hanyalah merupakan suatu perjanjian yang terjadi atas dasar konsensus (kata 

sepakat) para pihak, dan peralihan atau penyerahan hak milik atas satuan rumah 

                                                           
162 Urip Santoso, Op.Cit., Pendaftaran..., hlm. 363. 
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susun baru terjadi setelah para pihak melaksanakan jual beli secara terang, tunai 

dan riil sebagaimana dimaksud dalam sistem Hukum Agraria Nasional. Selama jual 

beli secara terang, tunai dan riil belum dilakukan, maka hak milik atas satuan rumah 

susun belum beralih dari penjual kepada pembeli. 

Kembali kepada persoalan mengenai status kepemilikan hak milik atas 

ketiga unit satuan rumah susun yang dibeli oleh para pelawan kepada PT. DAB 

berdasarkan PPJB yang telah dibayar lunas, dimana jual beli secara tunai, terang 

dan riil belum dilakukan sampai pada saat PT. DAB dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga Surabaya, maka status kepemilikan atas ketiga unit satuan rumah 

susun tersebut secara hukum masih merupakan milik PT. DAB.  

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 44 ayat 

(1) UU No. 20 Tahun 2011, AJB merupakan satu-satunya bukti yang dapat 

digunakan oleh para pelawan bahwa peralihan hak milik atas ketiga unit satuan 

rumah susun yang menjadi objek sengketa telah dilakukan. PPJB tidak dapat 

digunakan sebagai bukti peralihan hak milik atas satuan rumah susun, PPJB hanya 

dapat digunakan sebagai bukti bahwa terdapat hubungan hukum perjanjian jual beli 

antara para pelawan dengan PT. DAB, yang kemudian dapat digunakan sebagai 

dasar bagi para pelawan untuk menuntut ganti rugi atas pembayaran yang telah 

dilakukannya dalam proses kepailitan PT. DAB. 
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C. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga. 

Sby. juncto Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. 

Berdasarkan posisi kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa dasar hukum gugatan perlawanan para pelawan adalah 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu 

mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga atas penyitaan yang dilakukan oleh 

Kurator PT. DAB. 

Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Putusan atas 

permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-

Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah 

tempat kedudukan Debitor.” 

Selanjutnya, penjelasan Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio paulina, 

perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, 

Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara 

yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap 

Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya 

atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara 

yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata 

yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk 

mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”. 

Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah para pelawan dalam hal ini dapat 

dikualifikasikan sebagai pihak ketiga? dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pihak 

ketiga adalah pemilik atas ketiga unit satuan rumah susun. Dengan kata lain, para 

pelawan dan ketiga unit satuan rumah susun tersebut telah tidak memiliki hubungan 

hukum lagi dengan PT. DAB. 

Menurut para pelawan, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran 

lunas atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut, para pelawan telah menjadi 
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pemilik yang sah, walaupun hubungan hukum tersebut baru didasarkan pada PPJB 

yang dibuat secara dibawah tangan. 

Terhadap gugatan perlawanan tersebut, majelis hakim membenarkan dalil 

para pelawan dengan pertimbangan hukumnya bahwa ketiga unit satuan rumah 

susun tersebut telah sah menjadi milik para pelawan adalah karena para pelawan 

telah melakukan pembayaran lunas atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut, 

dan PT. DAB telah menyerahkan secara nyata satuan rumah susun tersebut kepada 

para pelawan. Meskipun hubungan hukum antara para pelawan dengan PT. DAB 

baru didasarkan pada PPJB. Sedangkan proses AJB dan balik nama hanyalah 

merupakan proses administrasi belaka. 

Menurut majelis hakim, oleh karena para pelawan telah menjadi pemilik 

yang sah atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut, maka hak para pelawan atas 

ketiga unit satuan rumah susun tersebut dilindungi oleh konstitusi, khususnya 

ketentuan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945), yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 

oleh siapapun.” 

Berdasarkan hasil analisis penulis sebelumnya, bahwa status kepemilikan 

atas hak milik atas satuan rumah susun yang dibeli berdasarkan PPJB belum 

mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari calon penjual kepada 

calon pembeli. PPJB dapat digunakan sebagai dasar jual beli bagi para pihak, 

namun jual beli dengan dasar PPJB tersebut bukanlah jual beli sebagaimana 

dimaksud dalam sistem Hukum Agraria Nasional, melainkan tunduk pada 
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ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian. PPJB 

merupakan perjanjian yang bersifat konsensual-obligatoir, yaitu PPJB sebagai 

suatu perjanjian yang dibentuk berdasarkan kesepakatan oleh calon penjual dengan 

calon pembeli, baru mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak. 

Sedangkan peralihan hak kepemilikan baru terjadi setelah dilakukan penyerahan 

oleh penjual kepada pembeli, baik penyerahan secara nyata maupun penyerahan 

yuridis.  

Penyerahan atau peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan 

melalui proses jual beli yang dilakukan secara tunai, terang dan riil, yaitu proses 

jual beli dilakukan dalam satu perbuatan hukum, dimana penyerahan hak atas tanah 

oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harga oleh pembeli. 

Perbuatan hukum tersebut dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang, yang 

kemudian dibuktikan dengan AJB yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, 

dimana tanda tangan para pihak dalam AJB membuktikan secara nyata perbuatan 

peralihan hak tersebut telah dilakukan. 

Dengan demikian, PPJB tidaklah mengakibatkan terjadinya peralihan hak 

kepemilikan atas satuan rumah susun dari PT. DAB kepada para pelawan. PPJB 

hanyalah suatu ikatan pendahuluan antara PT. DAB dengan  para pelawan sebelum 

jual beli (menurut sistem Hukum Agraria Nasional) tersebut dilaksanakan. PPJB 

tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau bukti peralihan hak 

kepemilikan atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut. Peralihan hak 

kepemilikan baru terjadi setelah para pihak membuat dan menandatangani AJB di 

hadapan PPAT yang berwenang. 



 

126 

 

Oleh karena para pelawan secara hukum belum dapat dikualifikasikan 

sebagai pemilik atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut, maka penggunaan 

ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi tidak relevan digunakan sebagai 

dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim. 

Di samping itu, menurut majelis hakim, bahwa berdasarkan Pasal 1457 

KUH Perdata, maka barang yang dijual tersebut telah menjadi milik pembeli.  

Pasal 1457 KUH Perdatanya menyatakan bahwa: “Jual-beli adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.”  

Untuk memahami ketentuan tersebut, maka penulis akan menguraikan lebih 

lanjut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa: “Jual-beli itu 

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang 

ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.” 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa: “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada 

si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 

616.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, dan Pasal 1459 KUH 

Perdata tersebut, maka akan dapat dipahami secara lebih komprehensif mengenai 

perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa pembentukan perjanjian jual 
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beli cukup didasarkan pada suatu konsensus (kata sepakat), meskipun belum ada 

pelaksanaan prestasi dari para pihak  Ini (sifat konsensual) adalah salah satu 

karakteristik dari perjanjian jual beli, dimana perjanjian jual beli hanya didasarkan 

pada kata sepakat saja sudah terjadi jual beli. Perjanjian jual beli baru 

mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu penjual 

menyerahkan hak milik suatu kebendaan kepada pembeli, dan pembeli 

berkewajiban membayar harga kepada penjual. 

Karakteristik lain dari perjanjian jual beli adalah jual beli itu bersifat 

obligatoir, yaitu perjanjian jual beli tersebut mensyaratkan salah satu pihak untuk 

melaksanakan penyerahan (levering) atas suatu kebendaan. Hal ini didasarkan pada 

ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, yaitu bahwa hak milik atas barang belum 

berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Oleh karena 

itu, peralihan hak kepemilikan terjadi setelah penjual melakukan penyerahan 

kepada pembeli, baik penyerahan secara nyata, maupun penyerahan secara yuridis. 

Dalam hal ini, penyerahan secara yuridis dilakukan dengan melakukan 

proses jual beli secara tunai, dihadapan PPAT yang berwenang, dan kemudian akan 

dibuatkan AJB yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti telah terjadi 

perbuatan hukum peralihan hak tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan hukum majelis hakim 

yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dalam menyatakan 

bahwa para pelawan telah menjadi pemilik yang sah atas ketiga unit satuan rumah 

susun tersebut adalah kurang tepat atau tidak sejalan dengan konsep jual beli dalam 

sistem hukum perdata. Majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 
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1458 dan Pasal 1459 yang menjadi dasar karakteristik perjanjian jual beli itu 

sendiri, sebagai perjanjian yang bersifat konsensual-obligatoir. Dengan demikian, 

para pelawan belumlah dapat dikualifikasikan sebagai pemilik yang sah dari ketiga 

unit satuan rumah susun tersebut. 

Oleh karena para pelawan belum dapat dikualifikasikan sebagai pemilik atas 

ketiga unit satuan rumah susun tersebut, dan oleh karena masih terdapat prestasi 

yang belum dilaksanakan oleh PT. DAB terhadap para pelawan, yaitu pembuatan 

AJB dihadapan PPAT, maka para pelawan juga belum dapat dikualifikasikan 

sebagai pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004.  

Oleh karena itu, secara formal gugatan para pelawan seharusnya tidak dapat 

diterima oleh majelis hakim. Penggunaan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 

sebagai upaya hukum para pelawan adalah tidak tepat atau tidak sejalan dengan 

ketentuan UU No. 37 Tahun 2004.     

 

D. Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pelawan Menurut 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa para pelawan yang 

mengajukan gugatan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004, mengenai perlawanan “pihak ketiga atas penyitaan” yang dilakukan 

oleh Kurator PT. DAB, adalah tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 

2004, karena para pelawan secara hukum belum dapat dikualifikasikan sebagai 

pihak ketiga. 
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Dengan demikian, bagaimana dengan pembayaran yang telah dilakukan 

oleh para pelawan kepada PT. DAB? Dan apakah UU No. 37 Tahun 2004 mengatur 

mengenai perlindungan hukum bagi para pelawan untuk memperoleh haknya 

kembali? Bagaimana penyelesaian hukum yang seharusnya dilakukan oleh para 

pelawan?  

Kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas. Kepailitan ditujukan untuk melindungi kepentingan debitor 

maupun kreditor. Dengan kepailitan, maka debitor dapat menggunakan sisa 

hartanya untuk membayar semua utang-utangnya kepada para kreditornya, dan 

mencegah terjadinya perebutan harta kekayaan debitor dari para kreditornya. Bagi 

kreditor, kepailitan dapat menjadi akses hukum yang adil atas pembagian harta 

kekayaan debitor kepada para kreditor dengan sistem pembagian berasaskan pari 

passu prorata parte dengan tetap memperhatikan prinsip structured creditors.  

Kepailitan digunakan sebagai akses untuk melakukan pembayaran utang-

utang debitor kepada para kreditornya. Kreditor dapat menuntut pengembalian 

utang debitor melalui kurator, dengan melakukan pendaftaran utang untuk 

dicocokkan dalam proses kepailitan debitor.  

Pertanyaannya sekarang, apakah PPJB sebagai dasar hubungan hukum 

antara PT. DAB dengan para pelawan dapat digunakan sebagai dasar adanya utang 

PT. DAB kepada para pelawan? Dengan demikian dapat diketahui apakah para 

pelawan dapat dikualifikasikan sebagai kreditor dalam proses kepailitan PT. DAB, 

dan termasuk jenis kreditor apa para pelawan tersebut? 
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1 PPJB sebagai bukti adanya utang PT. Dwimas Andalan Bali terhadap 

para pelawan 

Konsep utang yang dimaksud dalam hal ini adalah konsep utang 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai lex specialis, karena 

permasalahan yang terjadi dalam kasus ini merupakan ranah hukum kepailitan, 

dimana para pelawan berusaha memperoleh haknya atas pembayaran yang telah 

dilakukan atas ketiga unit satuan rumah susun kepada PT. DAB yang telah 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.  

Pengertian utang dalam hukum kepailitan dapat ditemukan dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu: 

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan 

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik 

secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, 

yang timbul karena 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”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa UU No. 37 

Tahun 2004 menganut konsep utang dalam arti luas, karena utang yang dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 adalah baik utang yang timbul karena 

perjanjian maupun undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan konsep kewajiban 

atau prestasi dalam Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata. 

Menurut M. Hadi Shubhan, Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum 

kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari 

kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata: “tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang”). 
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Prestasi tersebut terdiri dari: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).163 

Berdasarkan pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 

2004, maka dapat ditarik unsur-unsur utang yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menagih piutang dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang 

Dalam PPJB antara para pelawan dengan PT. DAB, dimana terdapat 

prestasi yang saling bertimbal balik, yaitu PT. DAB berkewajiban 

untuk melakukan peralihan hak milik atas satuan rumah susun 

kepada para pelawan melalui proses jual beli dan para pelawan 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga hak milik atas 

satuan rumah susun kepada PT. DAB. Sebaliknya, PT. DAB 

memiliki hak untuk menerima pembayaran oleh para pelawan, dan 

para pelawan berhak atas penyerahan hak milik atas satuan rumah 

susun dari PT. DAB. 

Dalam kenyataannya, para pelawan telah melaksanakan prestasinya 

berupa pembayaran lunas harga hak milik atas satuan rumah susun 

kepada PT. DAB, namun peralihan hak milik atas satuan rumah 

susun, hingga PT. DAB dinyatakan pailit oleh Pengadilan, belum 

dilakukan oleh PT. DAB kepada para pelawan. Dengan demikian, 

PT. DAB memiliki kewajiban untuk melakukan peralihan hak milik 

                                                           
163 M. Hadi Shubhan, Op.Cit., hlm. 89. 
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atas satuan rumah susun kepada para pelawan. Kewajiban tersebut 

dapat dinyatakan dalam jumlah uang.  

b. Secara langsung atau kontinjen 

Kewajiban tersebut telah lahir pada saat debitor dinyatakan pailit, 

maupun kewajiban yang akan lahir di kemudian hari. Hal ini 

berkaitan dengan masa jatuh tempo-nya utang debitor. Sejak 

dinyatakan pailit, debitor kehilangan kecakapannya untuk mengurus 

harta kekayaannya, dan semua harta kekayaan debitor akan disita 

oleh kurator untuk selanjutnya dilakukan likuidasi terhadap seluruh 

harta kekayaan debitor yang disita. Hasil pencairan harta kekayaan 

debitor digunakan untuk membayar utang-utang debitor kepada 

seluruh kreditornya, baik utang yang telah jatuh tempo maupun 

utang yang belum jatuh tempo. Sejak debitor dinyatakan pailit, maka 

para kreditor dapat menagih utang-utang tersebut terhadap harta 

pailit debitor. 

Dalam kasus yang terjadi, memang para pihak tidak menentukan 

jangka waktu atau batas waktu pelaksanaan jual beli (proses AJB). 

Namun, oleh karena para pelawan telah melaksanakan prestasinya 

secara penuh, maka sudah sepatutnya PT. DAB melaksanakan 

kewajibannya untuk melakukan peralihan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui proses jual beli (AJB) kepada para pelawan. 

Menurut Ridwan Khairandy, pengikatan dalam perjanjian jual beli 

itu (termasuk perikatan yang terjadi dalam PPJB) berlaku untuk 
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waktu tertentu sampai tanggal yang telah ditentukan atau bila tidak 

ada waktu tertentu, maka pengikatan itu untuk waktu yang layak.164 

Selain itu, oleh karena tidak ada penentuan batas waktu dalam PPJB, 

maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, 

bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah 

atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang 

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” 

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, Debitor dianggap lalai 

apabila Debitor dengan surat teguran (somasi) telah dinyatakan lalai 

dan didalam surat tersebut Debitor diberi waktu tertentu untuk 

melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang 

ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga 

melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya 

kelalaian tersebut, maka utang debitor telah dapat ditagih.165 

Namun, dalam kasus yang terjadi, para pelawan hingga PT. DAB 

dinyatakan pailit, tidak pernah melayangkan somasi terhadap PT. 

DAB untuk segera melaksanakan peralihan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui proses jual beli. Menurut para pelawan, bahwa 

para pelawan tidak pernah melakukan komplain dan/atau upaya 

hukum terhadap terhambatnya proses AJB dan penerbitan Sertifikat 

                                                           
164 Ridwan Khairandy, Op.Cit., ...Jual Beli, hlm. 4. 
165 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Sejarah, Asas, dan Teori..., hlm. 137. 
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Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sebab para pihak baik PT. 

DAB maupun para pelawan sama-sama beriktikad baik dalam 

perikatan jual beli.166 Dengan demikian, para pelawan tidak pernah 

melayangkan surat peringatan apapun kepada PT. DAB untuk 

segera melaksanakan proses AJB. Oleh karena itu, utang PT. DAB 

dapat dikategorikan sebagai utang atau kewajiban yang timbul 

dikemudian hari atau kontinjen atau utang yang belum jatuh tempo. 

c. Timbul karena perjanjian atau undang-undang 

Hubungan hukum antara PT. DAB dengan para pelawan didasarkan 

pada suatu perjanjian, yaitu PPJB. Kewajiban PT. DAB yang belum 

dilaksanakan merupakan kewajiban yang timbul atau lahir karena 

perjanjian. 

d. Wajib dipenuhi debitor 

PPJB didasarkan pada suatu kesepakatan bebas para pihak, dan 

dengan mendasarkan pada asas pacta sunt servanda, maka PPJB 

harus dilaksanakan oleh para pihak, karena PPJB merupakan 

undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam PPJB tersebut, 

maka pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut dapat menuntut 

pemenuhan prestasi tersebut. Dengan demikian, oleh karena para 

pelawan telah melaksanakan prestasinya secara penuh, maka PT. 

                                                           
166 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby 

juncto Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., hlm. 8. 
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DAB wajib untuk melaksanakan prestasinya untuk melaksanakan 

peralihan hak milik atas satuan rumah susun melalui proses jual beli 

kepada para pelawan. 

e. Memberi kreditor hak untuk menuntut dari harta debitor 

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa: 

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian 

hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” 

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan mengenai jaminan umum, 

yaitu bahwa hukum menetapkan seluruh harta kekayaan debitor itu 

digunakan sebagai jaminan bagi segala perikatannya, dalam arti lain, 

pihak yang memiliki tagihan terhadap debitor, memiliki hak untuk 

menuntut pemenuhan tagihan tersebut terhadap harta kekayaan 

debitor. 

Dalam hal ini, para pelawan yang memiliki tagihan terhadap PT. 

DAB, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan tagihan tersebut 

terhadap harta kekayaan PT. DAB.  

Berdasarkan hasil analisis penulis diatas, maka dapat diketahui bahwa 

kewajiban PT. DAB untuk melakukan peralihan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui proses jual beli, yang hingga PT. DAB dinyatakan pailit tidak atau belum 

dilakukan oleh PT. DAB, sedangkan para pelawan telah melaksanakan prestasinya 

secara penuh, maka para pelawan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan 

kewajiban tersebut melalui proses kepailitan PT. DAB. Dalam arti lain, kewajiban 
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PT. DAB tersebut dapat dikualifikasikan sebagai utang PT. DAB kepada para 

pelawan. Sebaliknya, para pelawan memiliki piutang terhadap PT. DAB, yang 

pemenuhannya dapat dituntut terhadap harta kekayaan PT. DAB. 

 PPJB merupakan suatu perjanjian antara calon penjual dengan calon 

pembeli, dimana dalam PPJB tersebut terdapat prestasi bagi calon pembeli untuk 

melakukan pembayaran harga hak milik atas satuan rumah susun kepada calon 

penjual dan setelah persyaratan untuk melakukan jual beli telah dipenuhi oleh para 

pihak, maka calon penjual berkewajiban untuk melaksanakan jual beli, yang 

direalisasikan dengan pembuatan AJB dihadapan PPAT yang berwenang, sebagai 

bukti telah dilakukannya peralihan hak milik atas satuan rumah susun, sebagaimana 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 Menurut para pelawan, mereka telah melakukan pembayaran lunas atas 

ketiga unit satuan rumah susun kepada PT. DAB, dan para pelawan tinggal 

menunggu PT. DAB untuk melaksanakan prestasinya membuat dan 

menandatangani AJB di hadapan PPAT yang berwenang. Namun, sejak 

pembayaran lunas dilakukan, hingga PT. DAB dinyatakan pailit, pembuatan AJB 

belum selesai dilaksanakan. 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004, maka sejak 

putusan pernyataan pailit, PT. DAB demi hukum kehilangan haknya untuk 

menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan 

demikian, PT. DAB tidak dapat melaksanakan prestasinya untuk membuatkan AJB 

atas ketiga unit satuan rumah susun tersebut, artinya masih terdapat prestasi PT. 

DAB yang belum dilaksanakan hingga PT. DAB dinyatakan pailit. 
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 Dengan belum terlaksananya prestasi PT. DAB untuk membuat AJB 

dihadapan PPAT yang berwenang, maka secara hukum hak kepemilikan atas ketiga 

unit satuan rumah susun tersebut masih merupakan milik PT. DAB. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, maka ketiga unit satuan rumah susun 

tersebut disita oleh Kurator PT. DAB untuk dimasukkan ke dalam Daftar Harta 

Pailit PT. DAB. 

 Oleh karena prestasi yang belum dilaksanakan oleh PT. DAB tersebut, para 

pelawan mengalami kerugian berupa pembayaran harga ketiga unit satuan rumah 

susun yang telah dilakukan oleh para pelawan kepada PT. DAB. Atas kerugian 

tersebut, maka para pelawan berhak untuk menuntut ganti rugi atas dasar adanya 

utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu 

utang yang timbul karena PPJB. PPJB sebagai dasar hubungan hukum para pihak 

dapat digunakan sebagai bukti adanya utang PT. DAB kepada para pelawan, yaitu 

utang yang timbul karena perjanjian, dimana terdapat prestasi yang belum 

dilaksanakan oleh PT. DAB hingga PT. DAB dinyatakan pailit oleh Pengadilan. 

 Dengan demikian, oleh karena PT. DAB memiliki utang kepada para 

pelawan, dan para pelawan memiliki piutang yang dapat dituntut terhadap PT. 

DAB, maka para pelawan dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai kreditor PT. 

DAB. 

 Para pelawan dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai kreditor konkuren 

PT. DAB, karena para pelawan bukan merupakan jenis kreditor yang memiliki hak 

untuk didahulukan (preferen) dan juga bukan termasuk jenis kreditor yang 

memegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis. Kreditor konkuren adalah 
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kreditor selain kreditor preferen dan kreditor separatis, yang memiliki hak secara 

pari passu prorata parte. 

 Oleh karena para pelawan dapat dikualifikasikan sebagai kreditor konkuren 

PT. DAB, maka untuk melakukan penuntutan hak dalam proses kepailitan PT. 

DAB, para pelawan dapat melakukan pendaftaran piutang atau tagihannya dalam 

proses kepailitan PT. DAB. Dengan demikian, para pelawan dapat dimasukkan 

sebagai kreditor konkuren PT. DAB yang berhak atas pembagian harta pailit.  

2 Penyelesaian hukum melalui pendaftaran piutang untuk di cocokkan 

dalam proses kepailitan PT. Dwimas Andalan Bali 

Kepailitan ditujukan sebagai suatu mekanisme pengamanan harta kekayaan 

debitor guna kepentingan pemenuhan tagihan atau piutang para kreditor. Dalam 

pengertian lain, kepailitan ditujukan untuk menjamin pelunasan piutang para 

kreditor, dengan melakukan likuidasi terhadap seluruh harta kekayaan debitor. 

Hasil likuidasi digunakan untuk melunasi seluruh utang debitor kepada para 

kreditornya. 

 Sebelum melakukan pembagian harta hasil likuidasi kepada para kreditor 

tersebut, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kreditor tersebut memang 

berhak atas harta kekayaan debitor. Kreditor harus dapat membuktikan mengenai 

adanya atau besarnya tagihan atau piutang kreditor. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah adanya kreditor fiktif dalam proses kepailitan debitor. Ini merupakan 

tugas Kurator untuk memastikan mengenai sahnya, adanya, dan besarnya piutang 

masing-masing kreditor dengan melakukan “pencocokkan piutang”. 
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 Sebaliknya, kreditor yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor 

pailit, untuk mendapatkan pelunasan piutang tersebut dari harta pailit, harus 

melakukan pendaftaran piutangnya untuk dicocokkan oleh Kurator dalam proses 

kepailitan debitor. 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 21 juncto Pasal 24 juncto Pasal 

27 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa sejak debitor dinyatakan pailit, maka seluruh 

harta kekayaan debitor baik yang ada pada saat putusan pailit diucapkan, maupun 

segala sesuatu yang diperoleh debitor selama proses kepailitan berlangsung akan 

disita oleh Kurator dan dimasukkan ke dalam harta pailit debitor. Sejak dinyatakan 

pailit, maka debitor kehilangan kecakapannya untuk mengurus harta kekayaannya. 

Selanjutnya, perilah pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh 

Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan demikian, selama 

berlangsungnya proses kepailitan, kreditor yang ingin menuntut pemenuhan suatu 

perikatan dari harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya untuk dicocokkan dalam 

proses kepailitan debitor. 

Berkaitan dengan kasus yang penulis kaji, maka para pelawan yang 

memiliki tagihan atau piutang terhadap PT. DAB sebagai debitor pailit, untuk 

menuntut pemenuhan piutang tersebut dari harta pailit, para pelawan harus 

melakukan pendaftaran piutangnya untuk dicocokkan dalam proses kepailitan PT. 

DAB. Penuntutan pemenuhan perikatan dari harta pailit melalui proses pendaftaran 

piutang untuk dicocokkan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 

2004, yang menyatakan bahwa: “Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk 
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memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor 

Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.” 

Dengan demikian, untuk memperoleh ganti rugi atas tidak dipenuhinya 

prestasi PT. DAB untuk melakukan peralihan hak milik atas satuan rumah susun, 

yang merupakan kewajiban PT. DAB sebagaimana dalam PPJB, para pelawan 

dapat melaksanakan pendaftaran piutangnya untuk dicocokkan dalam proses 

kepailitan PT. DAB. Dengan demikian, para pelawan akan mendapatkan 

perlindungan hukum sebagai kreditor dalam proses kepailitan PT. DAB, yang 

berhak mendapatkan pelunasan piutang dari harta pailit PT. DAB. Dalam hal ini, 

para pelawan akan dikualifikasikan sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor selain 

kreditor preferen dan kreditor separatis, yang memiliki hak secara pari passu 

prorata parte (pembagian secara proporsional menurut besar-kecilnya piutang 

masing-masing kreditor konkuren). 

a. Mekanisme pendaftaran piutang 

 Dasar yang digunakan oleh Kreditor untuk mendaftarkan piutangnya adalah 

adanya utang debitor terhadap kreditor yang bersangkutan. Utang tersebut 

memberikan hak menagih bagi kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari 

harta kekayaan debitor. 

 Berdasarkan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa selama 

berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari 

Harta Pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan 

mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan demikian, kreditor tidak dapat 

menuntut pemenuhan perikatannya terhadap debitor dengan cara lain (seperti 
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menggugat debitor), selain dengan cara mendaftarkan piutangnya untuk 

dicocokkan. 

 Adapun mekanisme pendaftaran piutang tersebut dapat ditemukan dalam 

ketentuan mengenai pencocokkan piutang, yaitu Pasal 113 sampai dengan Pasal 

143 UU No. 37 Tahun 2004. 

 Berdasarkan Pasal 113 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapakan, Hakim Pengawas 

menetapkan batas waktu pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan hari, 

tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat kreditor dalam rangka pencocokkan 

piutang. 

 Berdasarkan Pasal 114, bahwa paling lambat 5 (lima) hari setelah Hakim 

Pengawas menetapkan batas waktu diatas, Kurator wajib memberitahukan 

penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui, dengan surat 

dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 113 juncto Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004, 

maka dapat diketahui bahwa pendaftaran piutang oleh kreditor dapat dilakukan 

dalam batas waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. 

Batas waktu pengajuan tagihan tersebut dapat diketahui oleh kreditor melalui 

Kurator, maupun melalui pengumuman di surat kabar. Berdasarkan hal tersebut, 

maka timbul pertanyaan, apakah setelah batas akhir pengajuan tagihan, kreditor 

tidak mungkin lagi dapat mengajukan piutangnya?  

Dalam hal ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa UU No. 37 Tahun 

2004 tidak secara tegas mengatur mengenai nasib piutang yang terlambat diajukan 
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itu. Namun demikian, ada secercah sinar penerang yang dipancarkan oleh Pasal 187 

ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masih dimungkinkan bagi Kreditor untuk mengajukan tagihannya setelah 

berakhirnya tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a UU 

No. 37 Tahun 2004.167 Selengkapnya, Pasal 187 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, 

menyatakan bahwa: 

“Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim 

Pengawas dapat megadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat 

yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara 

pemberesan Harta Pailit dan jika perlu mengadakan pencocokkan piutang, 

yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.”  

 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pendaftaran piutang setelah batas 

waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dalam Pasal 113 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004 berakhir, masih dimungkinkan untuk dilakukan. Namun, pendaftaran 

tersebut dilakukan sebelum proses pemberesan harta pailit dilakukan. 

Adapun syarat-syarat pendaftaran piutang dapat ditemukan dalam Pasal 115 

ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: 

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada 

Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang 

menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau 

salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai 

suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, 

hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”   

Dengan demikian, pendaftaran piutang oleh kreditor diajukan terhadap 

Kurator, dengan membawa perhitungan atas piutang atau keterangan tertulis 

lainnya yang dapat membuktikan sifat, jumlah, dan jenis piutang dari kreditor yang 

                                                           
167 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Sejarah, Asas, dan Teori..., hlm. 350. 
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bersangkutan. Setelah kreditor mendaftarkan piutangnya kepada Kurator, maka 

Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.168 

Terhadap piutang tersebut akan dilakukan pencocokkan piutang atau 

verifikasi oleh Kurator, untuk menentukan Daftar Piutang yang sementara diakui 

dan Daftar Piutang yang dibantah.169 Salinan dari daftar-daftar piutang tersebut 

akan disediakan oleh Kurator di Kepaniteraan Pengadilan selama 7 (tujuh) hari 

sebelum hari pencocokkan piutang dilakukan. Hal ini agar setiap orang, khususnya 

para kreditor dapat melihatnya secara cuma-cuma.170 Terhadap daftar-daftar 

piutang tersebut, juga akan diberitahukan oleh Kurator kepada para kreditor yang 

dikenal, disertai panggilan rapat pencocokkan piutang dan rencana perdamaian 

(jika telah diserahkan debitor).171 

Kreditor dapat hadir sendiri dalam rapat pencocokkan piutang atau dapat 

diwakili oleh kuasanya.172 Dalam rapat pencocokkan piutang tersebut, Hakim 

Pengawas akan membacakan terlebih dahulu Daftar Piutang yang diakui sementara 

dan Daftar Piutang yang dibantah.173 Terhadap Daftar Piutang sementara tersebut, 

kreditor memiliki hak untuk membantah maupun menyetujuinya.174 Dari hasil rapat 

pencocokkan piutang, maka akan ditetapkan Daftar Piutang yang diakui, yaitu 

piutang yang tidak dibantah kebenarannya. Kemudian daftar piutang yang diakui 

tersebut dimasukkan ke dalam berita acara  rapat. Pengakuan suatu piutang yang 

                                                           
168 Pasal 115 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. 
169 Pasal 117 UU No. 37 Tahun 2004. 
170 Pasal 119 UU No. 37 Tahun 2004. 
171 Pasal 120 UU No. 37 Tahun 2004. 
172 Pasal 123 UU No. 37 Tahun 2004. 
173 Pasal 124 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. 
174 Pasal 124 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. 
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dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kepailitan 

dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali karena adanya 

penipuan.175 

Apabila dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana 

perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau 

pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. 

Dengan demikian, tindakan selanjutnya terhadap harta pailit yaitu menjual harta 

pailit tersebut oleh Kurator atau selanjutnya masuk tahap likuidasi (pemberesan 

harta pailit).  

Setelah Kurator melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor pailit, 

maka selanjutnya Kurator mendistribusikan hasil penjualan harta pailit kepada 

masing-masing kreditor, dalam rangka melunasi utang debitor kepada para kreditor 

yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokkan piutang. Distribusi 

tersebut dilakukan sesuai dengan tingkat masing-masing piutang mereka 

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan Kurator tersebut, disebut 

dengan Tindakan Pemberesan Harta Pailit.176  

b. Pembagian harta pailit terhadap kreditor konkuren 

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa para pelawan dalam 

proses kepailitan PT. DAB dapat dikualifikasikan sebagai kreditor konkuren, 

karena para pelawan tidak termasuk ke dalam kualifikasi kreditor yang memiliki 

                                                           
175 Pasal 126 UU No. 37 Tahun 2004. 
176 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Sejarah, Asas, dan Teori..., hlm. 375. 
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hak untuk didahulukan (kreditor preference) dan bukan termasuk dalam kreditor 

separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Kreditor konkuren 

merupakan kreditor yang memiliki hak secara pari passu prorata parte atas 

pembagian harta pailit debitor. 

Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa besarnya 

pembagian harta pailit terhadap masing-masing kreditor konkuren ditentukan oleh 

Hakim Pengawas. Penentuan besaran pembagian harta pailit kepada para kreditor 

konkuren tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, 

yang menyatakan bahwa: 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan.” 

Pembagian hasil penjualan harta pailit terhadap para kreditor konkuren, 

besarannya ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan asas keseimbangan 

dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-

masing kreditor konkuren. 

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa: 

“Pembayaran kepada kreditor: 

a. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya 

yang hak istimewanya dibantah; dan 

b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar 

menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat 

dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka 

mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. 

Berdasarkan Pasal 189 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa apabila hasil 

penjualan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) tersebut tidak 
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mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka 

untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.   

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa urutan pembagian 

harta pailit terhadap para kreditor, yaitu pembagian harta pailit terlebih dahulu 

dilakukan terhadap kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan, yaitu kreditor 

dengan hak istimewa (kreditor privillege/preference, dan kreditor separatis). 

Setelah kedua jenis kreditor tersebut mendapatkan pembagian, baru kemudian 

pembagian dilakukan terhadap para kreditor konkuren. Dengan kata lain, kreditor 

konkuren mendapatkan pembagian setelah pembagian terhadap kreditor preference 

dan kreditor separatis dilakukan. Dengan demikian, para kreditor konkuren yang 

mendapatkan pembagian harta pailit setelah pembagian terhadap kreditor 

preference dan kreditor separatis dilakukan, rentan tidak mendapatkan pembagian 

secara penuh. Kemudian, muncul pertanyaan bagaimana status utang debitor yang 

tidak cukup dilunasi dari hasil penjualan harta pailit? 

 Berdasarkan Pasal 204 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa: “Setelah daftar 

pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak 

eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.” 

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dari 

ketentuan Pasal 204 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menurut undang-undang ini setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh 

Kurator, debitor tidak memperoleh pembebasan atas utang-utangnya yang belum 

dapat dilunasi dari hasil penjualan harta pailit.177  

                                                           
177 Ibid., hlm. 389. 
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 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa apabila hasil penjualan harta pailit 

debitor tidak cukup digunakan untuk melunasi utang debitor kepada para kreditor, 

maka terhadap sisa utang tersebut, walaupun proses kepailitan telah berakhir, para 

kreditor masih memiliki hak untuk menuntut pelunasan sisa utang debitor tersebut. 

3 Penyelesaian hukum melalui permintaan untuk melanjutkan 

pelaksanaan PPJB terhadap Kurator PT. Dwimas Andalan Bali 

Apabila para pelawan merasa tidak puas dengan hanya mendapatkan 

perlindungan hukum sebagai kreditor konkuren dalam pelaksanaan proses 

kepailitan PT. DAB, maka para pelawan masih memiliki upaya hukum lain dengan 

memanfaatkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian timbal balik. UU 

No. 37 Tahun 2004, telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap para 

pelawan sebagai pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian 

timbal balik. 

Para pelawan dapat mengajukan permintaan kepada Kurator mengenai 

kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan 

ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. 

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian timbal balik (bersegi 

dua, bilateral contract, reciprocal contract, synallagmatic), dimana dalam 

perjanjian pengikatan jual beli terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal 

balik, yaitu calon pembeli memiliki hak atas penyerahan barang dan hak milik atas 

barang yang dibelinya dari pengembang, dan pengembang memiliki kewajiban 

untuk menyerahkan barang dan hak milik atas barang yang dituangkan dengan 

dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT. Sebaliknya, pengembang 
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memiliki hak untuk menerima pembayaran lunas harga barang yang dijualnya, dan 

pembeli memiliki kewajiban kepada penjual untuk melakukan pembayaran. 

Pada kasus yang terjadi, terdapat prestasi yang belum selesai dilaksanakan 

oleh PT. DAB yaitu membuatkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti telah terjadi 

peralihan hak milik atas satuan rumah susun dari PT. DAB kepada para pelawan. 

Sejak pembayaran telah lunas dilaksanakan oleh para pelawan sampai dengan 

tanggal PT. DAB diputus pailit, pembuatan AJB belum dilakukan oleh pihak 

penjual (PT. DAB).  

Dengan demikian, perjanjian pengikatan jual beli yang bermaksud untuk 

melakukan jual beli dengan realisasinya berupa penandatanganan dan pembuatan 

AJB atas satuan rumah susun tersebut, belumlah selesai, maka dari itu hubungan 

hukum antara PT. DAB dengan ketiga unit satuan rumah susun dan para pelawan 

juga belum selesai. Para pelawan berhak menuntut prestasi kepada PT. DAB, baik 

berupa pengembalian uang pembayaran yang telah dilakukan dengan mendaftarkan 

diri sebagai kreditor konkuren atau dengan mengajukan permintaan kepastian atas 

kelanjutan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli sampai dengan 

penandatangan AJB dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU 

No. 37 Tahun 2004. 

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) ini seakan terjadi inkonsistensi dengan 

ketentuan Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2004 

menyatakan bahwa: 

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang 

bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, 

pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah 
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diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan 

pernyataan pailit diucapkan”. 

Sedangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa: 

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat 

perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang 

mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator 

untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian 

tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak 

tersebut”. 

Bagaimana kemudian, apabila perjanjian yang bermaksud untuk 

memindahkan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, 

hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu itu merupakan 

perjanjian yang bertimbal balik? Apakah pihak yang melaksanakan perjanjian 

dengan debitor pailit tersebut dapat mengajukan permohonan kelanjutan 

pelaksanaan perjanjiannya dengan Debitor pailit berdasarkan ketentuan Pasal 36 

ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004? 

Apabila mencermati bunyi rumusan Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2004 diatas 

maka berdasarkan kalimat “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, 

maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 

diatas, merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 37 

Tahun 2004. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut M. Hadi Shubhan, bahwa 

ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan bentuk 
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perkecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 37 Tahun 

2004.178  

Dengan demikian, menurut penulis, para konsumen PT. DAB dapat 

menggunakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, untuk 

mengajukan permohonan kepada Kurator, melanjutkan pelaksanaan PPJB sampai 

kepada proses AJB.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, apabila 

kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(1) tidak tercapai, maka Hakim Pengawas yang akan menetapkan jangka waktu 

tersebut. Namun, keputusan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal 

balik tersebut tetap berada pada Kurator.  

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 37 Tahun 

2004, bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kurator 

tetap tidak memberikan jawaban atau menolak melanjutkan pelaksanaan perjanjian 

timbal balik, maka perjanjian tersebut berakhir, dan kreditor berhak menuntut ganti 

rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan 

debitor. 

                                                           
178 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. 

juncto Nomor 20/Pailit/2011/PN Niaga Sby, hlm. 26. 
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Namun, apabila Kurator menerima atau menyatakan kesanggupannya untuk 

melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka kurator berkewajiban untuk 

memberi jaminan atas kesanggupannya tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, yang 

menyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor 

melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan”. Apakah berdasarkan ketentuan 

tersebut, para pelawan selaku konsumen PT. DAB yang ingin melanjutkan 

pelaksanaan perjanjiannya dengan PT. DAB selaku debitor pailit, menjadi tidak 

dapat menggunakan ketentuan Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 untuk melanjutkan 

pelaksanaan perjanjian timbal balik dengan debitor pailit? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu diketahui terlebih 

dahulu apakah untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT, 

undang-undang mewajibkan agar PT. DAB selaku penjual untuk menghadap 

sendiri ataukah terdapat cara lain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang 

menyatakan bahwa: “Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan 

dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat 

untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”. 

Menurut Urip Santoso, pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak 

yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, atau bisa juga dilakukan 

oleh orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa bagi penjual harus 

dengan akta notaris, sedangkan bagi pembeli boleh dengan akta dibawah tangan.179 

Oleh karena tidak ada kewajiban bagi pihak penjual untuk hadir sendiri 

dalam melaksanakan pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan 

PPAT, dan tidak ada pula larangan untuk pembuatan surat kuasa menjual bagi 

penjual yang berhalangan untuk hadir dalam pembuatan dan penandatanganan Akta 

Jual Beli, maka pembuatan Akta Jual Beli tidak harus atau tidak wajib dilakukan 

sendiri oleh penjual (dalam hal ini debitor pailit/PT. DAB). 

Adapun dasar hukum pembuatan Surat Kuasa Menjual adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu 

perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang 

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1796 KUH Perdata, bahwa: 

“Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi 

perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahkan benda-benda atau 

untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu 

perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh 

seorang pemilik, dilakukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang 

tegas”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bentuk suatu surat kuasa untuk 

memindahkan hak milik atas satuan rumah susun, haruslah dengan surat kuasa 

khusus dengan kata-kata yang tegas, atau tidak dengan surat kuasa umum. Selain 

itu, kuasa untuk menjual menurut Urip Santoso, harus dibuat dengan akta notaris. 

Walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun oleh 

                                                           
179 Urip Santoso, Op.Cit., Pendaftaran..., hlm. 375-376. 
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karena perbuatan hukum yang dikuasakan adalah perbuatan hukum pemindahan 

hak, maka surat kuasa tersebut harusnya berupa surat kuasa notariil yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.   

Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai iktikad baik para pelawan dan 

pelaksanaan perjanjian yang sudah hampir selesai antara para konsumen dengan 

PT. DAB dengan mendasarkannya pada asas kepatutan. Apakah perjanjian 

pengikatan jual beli yang sudah dilaksanakan dan sudah pada tahap penyelesaian 

tetap harus dibatalkan oleh Kurator. Apabila ketiga unit satuan rumah susun 

tersebut tetap dimasukkan oleh Kurator ke dalam harta pailit, dan Kurator menolak 

untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli yang sudah hampir 

selesai dilaksanakan tersebut, maka Kurator sendiri akan kesusahan dan akan 

bekerja dua kali dalam melakukan eksekusi ketiga unit satuan rumah susun dan 

kemudian membayar kembali kepada para pelawan selaku konsumen PT. DAB. 

Dengan demikian, maka menurut penulis, dengan tetap memperhatikan asas 

iktikad baik, kepatutan, kewajaran, dan keadilan, maka seharusnya para pelawan 

selaku konsumen PT. DAB yang telah melaksanakan haknya dalam membayar 

lunas harga satuan rumah susun kepada PT. DAB, dan satuan-satuan rumah susun 

tersebut juga telah diserahkan secara nyata oleh PT. DAB kepada para pelawan, 

serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli yang dilaksanakan sudah sampai 

pada tahap akhir, yaitu proses pembuatan dan penandatangan Akta Jual Beli, maka 

hendaknya Kurator dapat menerima para pelawan untuk kemudian melanjutkan 

perjanjian pengikatan jual beli tersebut, dengan melaksanakan pembuatan Akta Jual 
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Beli dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama para 

pelawan. 

Sebagai acuan, pada kasus kepailitan PT. Intercon, yaitu suatu perusahaan 

pengembang perumahan, dimana perjanjian pengikatan jual beli sudah lunas 

dibayar oleh para pembeli atau perjanjian sudah hampir selesai dilaksanakan, dan 

kemudian para pembeli mengajukan upaya hukum atas dasar ketentuan Pasal 36 

ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Atas dasar iktikad baik, kepatutatan, keadilan dan 

kewajaran, maka oleh Kurator perjanjian tersebut dilanjutkan dan dibenarkan oleh 

Hakim Pengawas. 

4 Tolok ukur penerimaan dan penolakan permintaan untuk 

melanjutkan pelaksanaan PPJB oleh Kurator PT. Dwimas Andalan 

Bali 

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, sebagai salah satu 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU No. 37 Tahun 2004 kepada para 

konsumen PT. DAB yang telah memasuki tahap akhir dalam penyelesaian 

perjanjian pengikatan jual beli dirasa masih menimbulkan ketidakpastian hukum.  

Ketidakpastian hukum yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah 

ketidak pastian hukum mengenai tolok ukur penerimaan dan penolakan permintaan 

atas  kelanjutan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Penerimaan dan 

penolakan melanjutkan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sepenuhnya berada di tangan Kurator.  

Tidak adanya tolok ukur penerimaan dan penolakan pelaksanaan perjanjian 

tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para konsumen. Meskipun 
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perjanjian timbal balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004 tersebut sudah memasuki tahap akhir, penolakan dan penerimaan 

kelanjutan pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan Kurator. Pihak yang 

permintaan pelaksanaan perjanjiannya ditolak oleh Kurator tidak memiliki upaya 

hukum ataupun perlawanan sama sekali. Namun, pihak tersebut tetap akan 

mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditor konkuren dalam proses 

kepailitan debitor. 

Menurut penulis, kepastian hukum mengenai tolok ukur penerimaan dan 

penolakan pelaksanaan perjanjian tersebut sangat penting untuk diperhatikan. 

Tidak adanya upaya hukum atau perlawanan atas penolakan permintaan kelanjutan 

pelaksanaan perjanjian oleh Kurator, menjadikan Pihak yang merasa dirugikan atas 

pembatalan perjanjian atau penolakan pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi 

kurang mendapatkan perlindungan hukum. Bagaimana apabila perjanjian timbal 

balik yang telah memasuki tahap akhir, dimana hak dan kewajiban para pihak telah 

dilaksanakan, namun terkendala oleh suatu formalitas belaka juga ditolak oleh 

Kurator. Maka, pihak yang bersangkutan akan merasa sangat dirugikan.   

Mengenai permasalahan tersebut, menurut M. Hadi Shubhan, bahwa: dasar 

untuk menentukan perikatan bisa dilanjutkan atau tidak, tidak ada aturan yang 

sifatnya tertulis yang mengatur secara pasti. Jika tidak ada ketentuan yang tertulis 

maka dasarnya kembali kepada asas: kepatutan, kewajaran, keadilan dan iktikad 

baik. Jika ada perikatan yang nyaris selesai maka Kurator harus melanjutkan.180 

                                                           
180 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. 

juncto Nomor 20/Pailit/2011/PN Niaga Sby, hlm. 27. 



 

156 

 

Adapun yang dapat dijadikan acuan bagi Kurator PT. DAB dalam 

melaksanakan ketentuan tersebut adalah:181 

a. Pada kasus kepailitan PT. Intercon, yaitu suatu perusahaan 

pengembang perumahan, dimana perjanjian pengikatan jual beli 

sudah lunas dibayar oleh pada pembeli, dengan demikian oleh 

Kurator perjanjian tersebut dilanjutkan dan dibenarkan oleh Hakim 

Pengawas; 

b. Pada kasus kepailitan PT. Ratatex, dimana pembeli baru membayar 

uang muka/DP sebesar 10%, maka perjanjian tersebut oleh Kurator 

dihentikan, karena prestasi masih sangat kecil.   

Ketentuan Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut kedepannya harus 

disempurnakan lagi, karena kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan ketentuan 

Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 diatas, menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi pihak yang bersangkutan mengenai kelanjutan pelaksanaan 

perjanjiannya dengan debitor pailit. Pihak yang bersangkutan tidak memiliki upaya 

hukum atau upaya perlawanan atas penolakan oleh Kurator, dan selanjutnya, 

apabila kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut ditolak oleh Kurator, maka pihak 

yang bersangkutan berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, hanya 

akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditor konkuren. 

Terhadap perjanjian timbal balik yang sudah masuk tahap akhir seperti yang 

terjadi pada kasus Kepailitan PT. DAB ini, seharusnya dapat dilanjutkan oleh 

Kurator, mengingat bahwa para pelawan telah melaksanakan prestasinya secara 

penuh, dan tinggal menunggu pelaksanaan prestasi oleh PT. DAB untuk melakukan 

peralihan hak milik atas satuan rumah susun melalui proses AJB. Seharusnya dalam 

                                                           
181 Ibid. 
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kasus ini, Kurator perlu mempertimbangkan iktikad baik para pelawan dan 

memberikan perlindungan hukum kepada para pelawan. 

 

E. Status Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Objek 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Harta Pailit 

Berdasarkan hasil uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapatlah 

diketahui status hukum satuan rumah susun sebagai objek perjanjian pengikatan 

jual beli dalam harta pailit PT. DAB. 

Mengenai status kepemilikan ketiga unit satuan rumah susun yang menjadi 

objek sengketa tersebut, maka oleh karena proses jual beli yang dilakukan oleh para 

konsumen dengan PT. DAB baru didasarkan pada PPJB yang merupakan perjanjian 

konsensual-obligatoir, dimana PPJB hanyalah merupakan sebuah kesepakatan para 

pihak untuk melaksanakan peralihan hak kepemilikan atas ketiga unit satuan rumah 

susun melalui proses jual beli, sedangkan proses jual beli itu sendiri belum 

dilaksanakan, maka belumlah terjadi peralihan hak kepemilikan dari PT. DAB 

kepada para konsumen. Dalam arti lain, PPJB tidak dapat digunakan sebagai bukti 

kepemilikan atas ketiga unit satuan rumah susun, melainkan hanya merupakan bukti 

adanya hubungan hukum antara PT. DAB dengan para konsumen. 

 Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 

dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011, bahwa bukti telah 

dilakukannya peralihan hak kepemilikan melalui proses jual beli hanya dapat 

dibuktikan dengan AJB yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. PPJB hanyalah 
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merupakan suatu perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya proses jual beli 

atau peralihan hak kepemilikan itu sendiri. 

 Oleh karena status kepemilikan ketiga unit satuan rumah susun tersebut 

masih berada pada PT. DAB, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 37 

Tahun 2004, maka ketiga unit satuan rumah susun tersebut harus disita oleh Kurator 

PT. DAB untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam harta pailit. Terhadap 

pembayaran yang telah dilakukan oleh para konsumen PT. DAB, maka para 

konsumen dapat menuntut pengembalian uang pembayaran tersebut melalui 

ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan mendaftarkan piutangnya 

untuk dicocokkan sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan PT. DAB. 

 Namun demikian, status hukum satuan rumah susun tersebut bisa jadi dapat 

dikeluarkan dari harta pailit oleh Kurator, apabila para konsumen mengajukan 

permohonan kepada Kurator untuk melanjutkan pelaksanaan PPJB sampai kepada 

proses AJB dan balik nama. Apabila permohonan kelanjutan tersebut diterima oleh 

Kurator, maka status hukum ketiga unit satuan rumah susun tersebut akan 

dikeluarkan dari harta pailit PT. DAB. Sedangkan, dalam hal permohonan tersebut 

ditolak oleh Kurator, maka status hukum ketiga unit satuan rumah susun tersebut 

akan dimasukkan ke dalam harta pailit PT. DAB, dan para konsumen akan 

diperlakukan sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan PT. DAB. 

 

 

 

 


