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Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus 

mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan 

pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. 

Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) 

dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan 

kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak 

antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan 

hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat 

terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang 

muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal 

sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan 

munculnya problem ini  posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya 

Pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana 

akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak 

tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim 

dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit 

PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi 

antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana 

khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum 

Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian 

normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis 

sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit 

Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai 

pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank 

BRI. selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha 

Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga 

akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam 

islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si 

berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa 

melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika 

(orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui. 


