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Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang yang punya rancangan 

yang sungguh luar biasa, Terimakasih atas segala berkat, rahmat dan kasih setiaNya 
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skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 
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Universitas Kristen Indonesia. 
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Menjaminkan Hartanya Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Dalam Jangka Waktu 1 

(Satu) Tahun”. Penulis mengambil judul ini dengan maksud ingin membahas lebih 
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perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditur dari Debitur 

yang mencoba untuk merugikan Kreditur. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dengan keterbatasan 

dan kemampuan penulis, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat 

dibutuhkan oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri 
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A. Nama Mahasiswa : Christina Roganda Manurung 

 

B. Nomor Induk Mahasiswa : 1540050081 
 

C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dari Tindakan 

Debitur yang Mengalihkan dan atau Menjaminkan Hartanya 

Sebelum Putusan Pernyataan Pailit dalam Jangka 1 (Satu) 

Tahun 

 

D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi 
 

E. Jumlah Halaman : x + 98 Halaman + daftar pustaka + lampiran 

 
F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang 

 

G. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 

 
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. 

 
H. Kata Kunci : Actio Pauliana, Kepailitan, Perlindungan Kreditur 

 

I. Ringkasan Isi : 

 
Actio Pauliana adalah upaya perlindungan hukum bagi Kreditur berupa 

pembatalan transaksi yang dilakukan oleh Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Actio Pauliana memiliki beberapa 

syarat dan diajukan oleh Kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengaturan Actio 

Pauliana terdapat didalam Pasal 1341 dan 1342 KUH Perdata serta dalam 

Pasal 41 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- 

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini seperti putusan. 

 

 
Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang telah memberikan kepastian 

hukum terhadap perlindungan bagi Kreditur dari tindakan Debitur yang 

mengakibatkan Kerugian bagi Kreditur. Putusan Actio Pauliana Nomor 01 / 

Pdt.Sus / Actio Pauliana / 2014 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. putusan Mahkamah 

Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 merupakan salah satu bukti telah 

tersedianya perlindungan hukum bagi Kreditur dimana Majelis Hakim telah 

memberikan pertimbangan serta memutus perkara tersebut dengan cermat dan 

obyektif. 
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