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PT. Tripanca Group dinyatakan pailit dengan Putusan No. 33/Pailit/2009/PN.
Niaga.Jkt.Pst. dan mengangkat Jandri Siadari, S.H., LLM. selaku Kurator, untuk
mengurus dan membereskan boedel pailit. Dalam kepailitan ini, salah satu benda
jaminan yang menjadi boedel pailit berada pada kreditor separatis (PT. Bank
Mega, Tbk) dan telah dijual. Kurator dengan kewenangannya mengajukan
permohonan perlawanan (renvoi prosedur) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dan diputus mengabulkan permohonan kurator tersebut dalam putusan No.
04/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Untuk itu, PT Bank Mega, Tbk
keberatan sehingga mengajukan permohonan kasasi dan diputus menolak putusan
permohonan kasasi dari PT. Bank Mega, Tbk tersebut dalam putusan No. 814
K/Pdt.Sus/2012. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan
Mahkamah Agung maka hak kreditor separatis atas benda jaminan (fidusia) yang
berasaskan droit de preference sebagaimana ditentukan dalam UU Jaminan
Fidusia, dikesamping dengan asas mengutamakan keadilan bagi pihak lain dalam
perkara kepailitan sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan. Penelitian ini
membahas mengenai bagaimana hak kreditor separatis akibat kepailitan dan
bagaimana tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di
bawah penguasaan kreditor separatis berdasarkan putusan No. 04/Renvoi
Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan kasasi No. 814 K/Pdt.Sus/2012.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah
pendekatan normatif terapan dengan tipe studi kasus. Data yang digunakan adalah
data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.



Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan
sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kreditor separatis memiliki
hak terhadap benda jaminan utang akibat kepailitan, yaitu hak untuk
mengeksekusi langsung jaminan yang diterimanya seperti jaminan fidusia dan hak
tanggungan walaupun debitor telah berada dalam kepailitan atau seperti benda
jaminan tidak berada dalam boedel pailit. Namun, kurator sebagaimana ditentukan
dalam UU Kepailitan berwenang melakukan pengurusaan dan pemberesan serta
bertanggungjawab untuk mengetahui dan memperoleh laporan atas harta debitor
pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis yang menjadi jaminan
utang.

Dalam kepailitan PT. Tripanca Group maka kurator dengan kewenangan untuk
berhak mengetahui benda jaminan atas utang PT. Tripanca Group yang ada pada
PT. Bank Mega, Tbk. dan telah dijual tanpa sepengetahuan dari kurator. Untuk
itu, kurator mengajukan upaya perlawanan dan meminta bagian hasil penjualan
boedel pailit oleh  PT. Bank Mega, Tbk kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dan telah diputus melalui putusan No. 04/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst
yang memerintahkan PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor separatis untuk
memberikan 5 % (lima persen) dari hasil penjualan tersebut kepada kurator agar
dibagikan kepada kreditor lainnya. Atas putusan tersebut diajukanlah kasasi oleh
PT. Bank Mega, Tbk namun Majelis Hakim Kasasi memutus dalam putusan No.
814 K/Pdt.Sus/2012 dengan tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Kurator, Boedel Pailit, Kreditor Separatis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi di Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan yang

sangat pesat. Kemajuan tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha baik

perseorangan maupun badan usaha mendirikan perusahaan untuk menjalankan

usahanya. Untuk menjalankan usahanya, para pelaku usaha membutuhkan modal

atau dana dari pihak lain. Pada jaman sekarang ini sulit menemukan seorang

pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) untuk

menambah modal usahanya baik dalam bentuk utang jangka pendek, jangka

menengah maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang

tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan.

Peminjaman modal atau utang dapat diperoleh melalui perorangan maupun

lembaga keuangan.

Pihak yang memiliki dan memberikan pinjaman dana kepada pihak yang

membutuhkan dana atau pemberi disebut sebagai Kreditor. Sedangkan pihak yang

kekurangan dana sehingga meminjam dana kepada kreditor guna mengembangkan

usahanya atau berutang disebut sebagai Debitor.1

1Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Cet-4, Citra Aditya Bakti: Bandung,
2010, hlm. 230.
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Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena adanya

kepercayaan bahwa debitor dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada

kreditor tepat pada waktunya. Kreditor tidaklah mau memberikan pinjaman

kepada debitor tanpa adanya kepercayaan dari kreditor.2 Debitor wajib memenuhi

prestasi atau membayarkan kembali dana pinjaman yang diberikan oleh kreditor

pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak didalam

perjanjian.

Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitor belum dapat melunasi pinjaman

yang diberikan oleh kreditor maka debitor dapat mengajukan permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan tidak mampu membayar

lazimnya disebabkan suatu kondisi kesulitan keuangan (financial distress) dari

usaha debitor yang mengalami kemunduran.3 Tetapi jika debitor tetap mengalami

kesulitan dan tidak dapat membayar utang-utangnya atau yang dikenal dengan

istilah pailit, maka debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada kreditor,

atau pihak lain untuk memberikan status pailit kepada debitor.

Suatu proses dimana seorang debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga

karena tidak dapat membayar utangnya disebut kepailitan. Pengadilan Niaga yang

berwenang, akan menyatakan debitor pailit apabila terbukti memenuhi persyaratan

untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang selanjutnya disebut dengan UU

2Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2010, hlm. 2.

3M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan),
Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, hlm. 1.
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Kepailitan, yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan

pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor kehilangan

hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah diletakkan

dalam status sita umum, dibawah penguasaan Balai Harta Peninggalan atau

kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan dibawah

pengawasan hakim pengawas.4 Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat

verifikasi (pencocokan utang-piutang) yang akan menentukan pertimbangan dan

urutan hak dari masing-masing kreditor. Dengan adanya putusan pengadilan

tentang pernyataan pailit, maka para kreditor dapat beramai-ramai mengajukan

tagihan atas piutang yang dimilikinya kepada kurator.5

Kurator menentukan harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar

semua utang debitor pailit. Kemudian kurator menentukan tingkatan kreditor yang

dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit dan melakukan pembagiannya sesuai

dengan Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta

pailit. UU Kepailitan menentukan urutan prioritas hak untuk memperoleh

pelunasan piutang terhadap para kreditor. Kedudukan para kreditor ditentukan

berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor yang terbagi menjadi

dua golongan kreditor, yaitu Kreditor Preferen (Prefential Creditor) terdiri atas

4Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 44.

5Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group: Jakarta,
2013, hlm. 180.
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Kreditor Pemegang Hak Jaminan (Secured Creditor) dan Kreditor Dengan Hak

Istimewa (Privilage Right) serta Kreditor Konkuren (Unsecured Creditor).6

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak

jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain.

Hak kreditor separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor

pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya

meskipun debitor telah dinyatakan pailit.7

UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen

untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak

untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan

catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa

benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor

pailit.8

Hasil dari rapat verifikasi yang dilakukan oleh kurator dan dihadiri oleh para

kreditor akan menentukan piutang diakui, piutang sementara diakui, serta piutang

dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah, maka

diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor

terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui/dibantah kurator. Renvoi

prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor.

6Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, cet-1, Prenadamedia
Group: Jakarta, 2016, hlm. 13.

7Ivida Dewi, Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan, LaksBang Pressindo: Yogyakarta,
2016, hlm. 93.

8Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, FH UII Press: Yogyakarta, 2016, hlm. 12.



5

Penelitian ini mengkaji apa yang terjadi dalam kasus kepailitan antara PT.

Tripanca Group yang diwakili oleh Jandri Siadari, S.H., LL.M., selaku Kurator

(Pemohon) melawan PT. Bank Mega, Tbk (Termohon). Dalam hal ini PT. Bank

Mega, Tbk sebagai kreditor mengajukan gugatan permohonan pailit atas PT.

Tripanca Group (dalam pailit) sebagai debitor pailit kepada Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat. PT. Tripanca Group (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan

segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

pada tanggal 3 Agustus 2009, sejak putusan dijatuhkan kekuasaan atas

pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit (boedel pailit) beralih kepada

kurator. Posisi PT. Bank Mega, Tbk sebagai kreditor separatis yang didahulukan

dan pertimbangan bahwa keputusan Pengadilan yang menyatakan PT. Tripanca

Group pailit pada 3 Agustus 2009 dan eksekusi lelang yang dilakukan pada 2

November 2009 yang mana pada Pasal 56 UU Kepailitan telah menyebutkan

bahwa eksekusi dapat dilaksanakan paling lama 90 hari sejak keputusan pailit

diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

dimulainya keadaan insolvensi. PT. Bank Mega, Tbk melakukan lelang eksekusi

jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (dalam pailit) berupa stock kopi yang

merupakan boedel yang terjual dengan nilai sebesar Rp 277.500.001.000,00 (dua

ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah).

PT. Bank Mega, Tbk menjual jaminan pinjaman yang diberikan oleh PT. Tripanca

Group (dalam pailit), namun PT. Tripanca Group meminta agar mendapatkan

sebagian hasil penjualan aset Hak Tanggungan yang telah dilakukan PT. Bank

Mega, Tbk. Menurut PT. Bank Mega, Tbk, objek jaminan fidusia PT. Tripanca

Group (dalam pailit) telah dinyatakan berada di luar kepailitan (bukan termasuk
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harta boedel pailit). Untuk itu PT. Bank Mega, Tbk tidak berkewajiban untuk

menyerahkan dan membagikan hasil lelang kepada pihak lain dalam hal hasil

lelang telah seluruhnya digunakan untuk pembayaran kewajiban debitor pailit

pada kreditor. Pasal 55 UU Kepailitan telah menjelaskan, bahwa: setiap kreditor

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas

kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi

kepailitan.

Pemohon, Jandri Siadari selaku kurator dari PT. Tripanca Group mengajukan

permohonan renvoi prosedur kepada Pengadilan Niaga yang menjadi Putusan No.

04/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Jandri Siadari selaku kurator

seharusnya mengetahui berapa hasil penjualan dari jaminan yang telah dilelang

tersebut. PT. Tripanca Group memerintahkan PT. Bank Mega, Tbk untuk

menyerahkan kepada kreditor berupa laporan pertanggungjawaban, bukti

transaksi, tanda terima uang dan surat lunas dan risalah lelang serta dokumen-

dokumen terkait lainnya. Majelis Hakim pun mengabulkan permohonan PT.

Tripanca Group tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan prosedur

renvoi tersebut karena PT. Tripanca Group sudah memberikan surat kepada PT.

Bank Mega, Tbk untuk menyerahkan sebagian hasil lelang yang telah dilakukan

PT. Tripanca Group. Hasil lelang yang diterima oleh PT. Bank Mega, Tbk juga

sudah melebihi dari hutang yang dimiliki PT. Tripanca Group kepada PT. Bank

Mega, Tbk.

PT. Bank Mega, Tbk kembali mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

karena merasa dirugikan dengan keputusan yang diberikan Majelis Hakim dalam
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renvoi prosedur. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 814

K/Pdt.Sus/2012 Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi: PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor separatis, dimana PT. Bank Mega,

Tbk diharuskan untuk melaporkan hasil lelang dan memberikan uang hasil lelang

kopi sebagai jaminan fidusia dari PT. Tripanca Group sebesar 5 %. Meskipun PT.

Bank Mega, Tbk merupakan kreditor yang memiliki hak keistimewaan untuk

dibayarkan hutangnya terlebih dahulu oleh PT. Tripanca Group. Seluruh hasil

lelang terhadap objek jaminan yang telah dipergunakan Pemohon Kasasi

seharusnya digunakan untuk melunasi kewajiban dari debitor kepada Pemohon

Kasasi.

Kurator sebagai pihak yang berhak mengurus harta dari debitor pailit meminta

kepada PT. Bank Mega, Tbk untuk mengembalikan 5 % hasil dari lelang yang

dilakukan oleh PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor separatis untuk

mengembalikan atau membayarkan hutang debitor kepada kreditor lainnya.

Hal yang menarik dari fakta hukum di atas adalah Majelis Hakim dalam

putusannya mengesampingkan asas dari jaminan fidusia dimana kreditor separatis

sebagai pemegang hak jaminan fidusia menerima kedudukan yang mendahulu

kreditor lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) ). Penerima fidusia memiliki hak yang

didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak

tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor

Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan pasal ini, UU Jaminan Fidusia memiliki asas

droit de preference dimana kreditor separatis sebagai subyeknya memiliki hak
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untuk mendahului atas benda-benda yang dijaminkan kepadanya. Namun Majelis

Hakim mengesampingkan asas tersebut dengan asas keadilan dari UU Kepailitan

guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai pihak yang mengambil alih kewajiban

dari debitor untuk mengurus dan membereskan hutangnya, kurator bertanggung

jawab untuk mengurus dan membereskan hutang yang berada di bawah

penguasaan kreditor separatis tanpa mengganggu hak dari kreditor separatis itu

sendiri, untuk itu  penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam

skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Debitor

Pailit yang Berada Di Bawah Penguasaan Kreditor Separatis (Studi Putusan

Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt.Sus/2012)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kreditor separatis akibat kepailitan?

2. Bagaimanakah tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang

berada di bawah penguasaan kreditor separatis?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian.

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi,

khususnya Hukum Kepailitan. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah
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mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, dan akibat hukum dalam sengketa

kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus/2012.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Memperoleh gambaran yang lengkap, rinci, dan sistematis hak kreditor

separatis akibat kepailitan.

2. Memperoleh gambaran yang lengkap, rinci, dan sistematis tanggung jawab

kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan

kreditor separatis.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun secara

praktis. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan saran dan

pengembangan dalam ilmu pengetahuan hukum ekonomi khususnya mengenai

kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat luas mengenai ilmu

bidang Hukum Kepailitan khususnya mengenai tanggung jawab kurator

terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor

separatis.
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b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi

yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan

permasalahan pokok bahasan Hukum Kepailitan khususnya mengenai

Sengketa Kepailitan antara PT. Bank Mega, Tbk melawan Jandri Siadari,

S.H., LL.M., selaku Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit).

c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti guna mencapai gelar

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian

Hukum Keperdataan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank

selaku kreditor maupun nasabah (debitor), dimana debitor berkewajiban

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan

syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak, maksudnya perjanjian

kredit merupakan perjanjian obligator.9 Berdasarkan asas kebebasan berkontrak,

para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para

pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang

membuatnya sebagai undang-undang.

Pihak yang kekurangan dana sehingga meminjam dana kepada kreditor guna

mengembangkan usahanya atau berutang disebut sebagai Debitor. Pihak yang

memiliki dan memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dana

atau pemberi disebut sebagai Kreditor.

9 Ivida Dewi, Herowati Poesoko, Op.Cit., hlm. 13.
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Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang.

Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai

kreditor, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat

dan tidak terkait dengan bank.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan ketentuan-

ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya.

Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib

dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah

debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhatap watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitor.

3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.

4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur

dan persyaratan kredit.

5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda

kepada nasabah debitor dan atau pihak-pihak terafiliasi.

6. Penyelesaian sengketa.

Perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama.10 Dengan demikian, perjanjian

kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian

peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai

yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (bruikleen) dan

10Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni:
Bandung, 1997, hlm. 40.
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yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian

dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (verbruikleen). Pada dasarnya janji

menimbulkan perikatan.11

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan,

berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum

harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Maksudnya pembuat

perjanjian atau pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan

diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu

guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau

mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang

dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah

mengikatkan diri tersebut. Sifat sukarela perjanjian harus lahir dari kehendak dan

harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak uang membuat perjanjian.12

Rumusan tersebut memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat dua

macam hal. Pertama, menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh

pihak yang berkewajiban. Kedua, berhubungan dengan pemenuhan kewajiban

tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.

Dalam perspektif ini, maka setiap hubungan hukum yang tidak membawa

pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan

11J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya
Bhakti: Bandung, 2001, hlm. 7.

12Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali
Pers: Jakarta, 2003, hlm. 2.
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pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup

batasan hukum perikatan.13

Pernyataan “dalam lapangan harta kekayaan”, dimaksudkan untuk membatasi

bahwa perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian yang berkaitan dengan

harta kekayaan seseorang sebagaimana dijamin dengan ketentuan Pasal 1131

KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: “segala kebendaan pihak yang

berhutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah

maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

perikatan perseorangan”. Ketentuan ini merupakan jaminan secara umum atau

jaminan yang lahir dari undang-undang. Perlindungan yang diberikan oleh

undang-undang bagi semua kreditor dalam kedudukan yang sama. Setiap kreditor

menikmati hak jaminan umum seperti ini, yang tercermin dalam asas-asas

hubungan ekstern kreditor sebagai berikut:14

a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan

debitor;

b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;

dan

c. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak

dengan “person debitor”.

Setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa

menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tetap jika perlu dijual

untuk melunasi hutang-hutangnya (asas shculd dan haftung). Menurut Mariam

13Ivida Dewi, Herowati Poesoko, Op. Cit., hlm. 15.
14J. Satrio, Op.Cit, hlm. 4-5.
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Darus Badrulzaman asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan didalam

hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang

percaya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, setiap orang

wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-

undang dikuatkan sebagai norma hukum.15Seandainya debitor tidak memenuhi

kewajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi kreditor menjadi rawan akan

kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu

perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifat relatif dan

kedudukan kreditor sekedar sebagai kreditor konkuren.

Sarana perlindungan bagi para kreditor juga ditentukan dalam Pasal 1132

KUHPerdata menyebutkan bahwa benda tersebut menjadi jaminan bersama-sama

bagi semua orang yang menguntung padanya; pendapatan penjualan benda-benda

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

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

yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang

timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor, sifat umum

dari hak jaminan diartikan tidak ada perbedaan atau prioritas bagi kreditor tertentu

berlaku asas paritas creditorum (asas yang mengatur bahwa kedudukan para

kreditor dalam kepailitan adalah sama), pembayaran atau pelunasan hutang

kepada para kreditor harus dilakukan secara berimbang. Maksudnya dalam hal

seorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka kedudukan para kreditor ini

adalah sama, namun jika kekayaan debitor tidak mampu untuk dipergunakan

melunasi hutang debitor dengan sempurna, maka para kreditor ini dibayar

15Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 85.
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berdasarkan asas keseimbangan yang masing-masing memperoleh piutangnya

seimbang dengan piutang kreditor lain (asas non-pondgewijs).16

Adapun yang dimaksud dengan perkecualian dalam Pasal 1132 KUHPerdata

adalah bahwa undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas

keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukan lain.

Penyimpangan terjadi melalui perjanjian jika ada perjanjian jaminan kebendaan

sedangkan penyimpangan karena undang-undang dinamakan privilege yang hanya

merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan atau pembayaran

piutang, tetapi privilege itu bukan merupakan hak kebendaan.

Jaminan umum yang tertera dalam Pasal 1131 KUHPerdata terdapat beberapa

kelemahan, apabila debitor cidera janji dan tidak memenuhi pembayaran kembali

jaminannya, kemudian atas permintaan para kreditor kepada yang berwenang

untuk menjual lelang harta debitor, ternyata hasil lelang tak mencukupi untuk

membayar kembali jumlah pinjamannya kepada kreditor, karena banyaknya

kreditor yang memperebutkan hasil lelang, hal tersebut tentunya sangat merugikan

kepada kreditor. Posisi kreditor dalam perjanjian yang bersifat umum tersebut

hanya menduduki sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki preferensi,

sehingga apabila debitor cidera janji, para kreditor akan bersaing satu sama lain

untuk memperoleh pembayaran dari lelang hasil harta benda debitor untuk

mengatasi persaingan tersebut, maka dalam KUHPerdata terdapat ketentuan yang

memungkinkan adanya kreditor yang mendapat hak didahulukan daripada

kreditor-kreditor lainnya. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan

16Ivida Dewi, Herowati Poesoko, Op. Cit., hlm. 17.
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timbal balik dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat

hukum dari perjanjian kredit tersebut adalah hal yang mengikat dan memaksa

terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

3. Akibat dari Perjanjian Kredit

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban

yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi.

Menepati (nakoming) berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti lebih luas

“melunasi” (betaling) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna

segala isi, tujuan dan ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh

para pihak. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam

Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”,

maka dapat dilihat bahwa KUHPerdata sangat menekankan pada kewajiban

pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam

bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk

tidak melakukan sesuatu.17

Pemenuhan kewajiban merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak

yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu

dan atau tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk

melaksanakan kewajiban tersebut memiliki 2 (dua) unsur penting yaitu yang

pertama, berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan

prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Kedua, berkaitan dengan

17M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 56.
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tanggung jawab pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang

berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa yang berkewajiban untuk

memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya jika debitor tidak memenuhi prestasi,

maka dikenal dengan wanprestasi.18

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk di

dalam suatu perjanjian. Pengertian wanprestasi atau breach of contract, menurut

Subekti adalah “apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, artinya debitor alpa

atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau

berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.19 Sedangkan menurut Yahya

Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang

tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang

debitor disebutkan berada dalam keadaaan wanprestasi, apabila dia dalam

melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal

waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut

sepatutnya atau selayaknya”.20

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang

telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan

yang dapat diterima oleh hukum. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat

berupa tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan,

melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya,

melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, ataupun melakukan sesuatu

18Ivida Dewi, Herowati Poesoko, Op. Cit., hlm. 57.
19Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta, 1984, hlm. 1.
20M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 60.
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yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Atau dapat dikatakan bahwa sama

sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat

memenuhi prestasi, maupun keliru memenuhi prestasi. Sejak kapan seorang

debitor dikatakan wanprestasi. Persoalan ini sangat penting karena wanprestasi

mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitor yang bersangkutan.

Wanprestasi atau kegagalan menyebabkan pihak lainnya dirugikan secara tidak

adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah

disepakati bersama. Karena itu, biasanya cidera janji dirumuskan secara aktif

dalam arti bahwa cidera janji terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak

melaksanakan kewajibannya atau secara pasif dengan membiarkan keadaan (yang

seharusnya dicegah) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan

tertentu. Biasanya tercermin dalam klausula-klausula yang terdapat dalam

perjanjian antara kreditor dan debitor.

B. Tinjauan Umum Hak Jaminan Kebendaan

1. Pengertian Hak Jaminan Kebendaan

Hak yang melekat atas suatu benda disebut “hak atas benda”. Hak atas benda

lazim disebut “hak kebendaan” (zakelijkrecht). Hak kebendaan adalah hak yang

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan

terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang

berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut

(mutlak). Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa,

hak pakai, hak gadai, hak hipotek, dan hak kekayaan intelektual.
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Hak kebendaan itu memiliki beberapa karakteristik (ciri khas) yang

membedakannya dengan hak yang lain. Beberapa karakteristik (ciri khas) itu

adalah sebagai berikut:21

a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun.

Contohnya hak milik, hak cipta, dan hak paten.

b. Mengikuti benda dalam tangan siapa pun benda itu berada. Contohnya hak

sewa, hak pungut hasil, dan hak pakai.

c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pada sebuah

rumah melekat hak tanggungan, kemudian melekat pula hak tanggungan

berikutnya, kedudukan hak tanggungan pertama lebih tinggi daripada hak

tanggungan kedua. Maksudnya dalam hal penyelesaian utang, hak

tanggungan pertama diselesaikan lebih dulu daripada hak tanggungan kedua,

ketiga, dan seterusnya.

d. Penyelesaian lebih diutamakan. Contohnya hak tanggungan atas sebuah

rumah. Jika pemilik rumah pailit, hak tanggungan memperoleh prioritas

penyelesaian tanpa memerhatikan pengaruh pailit tersebut.

e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapa pun yang mengganggu kenikmatan

benda dan hak atas benda itu.

f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.

Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan

tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan

untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahulu dari kreditor-kreditor

lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut.

21Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 136-137
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2. Jenis-Jenis Hak Jaminan Kebendaan

Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditor

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, tetapi

perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditor untuk memberikan

utang kepada calon debitor. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditor

apabila hukum menyediakan perlindungan yang khusus dan lebih baik kepadanya

terhadap para kreditor yang lain daripada sekedar perlindungan berupa

memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitor.22

Menurut Pasal 1133 KUHPerdata, hak didahulukan diantara para kreditor timbul

dari:23

a. Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1150-1160 Buku

III Bab XX KUHPerdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.

Pada dasarnya, secara normatif terhadap gadai, pemberi gadai (debitor) wajib

melepaskan penguasaan atas suatu benda yang dijaminkan kepada penerima

gadai (kreditor).

b. Pemegang hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20

(dua puluh) m3 atau lebih. Hipotek diatur dalam ketentuan Pasal 1162-1232

KUHPerdata. Pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 314 KUH Dagang

kapal-kapal diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak sehingga

penjamin yang dapat diletakkan di atasnya juga hanya dalam bentuk hipotek.

Adapun bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar, dianggap sebagai kebendaan

yang bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata

22Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan …, Op.Cit., hlm. 395.
23Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) Teori dan Praktik, P.T. Alumni: Bandung, 2010, hlm. 95.



22

yang berlaku bagi benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun

piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa. Konsekuensi logisnya,

berarti kapal laut dengan ukuran kurang dari 20 (dua puluh) m3 isi kotor, yang

tidak didaftarkan dapat digadaikan.

c. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996

mengenai jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang

dianggap melekat dan digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah

bersangkutan.

d. Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan Pasal 3 UU Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia yang menetapkan jaminan fidusia tidak berlaku

terhadap hal tanggungan berkaitan dengan tanah dan bangunan, bangunan di

atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dapat

menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian hipotek atas kapal yang terdaftar

dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m3 atau lebih, hipotek atas kapal

terbang dan gadai.

Jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijaminkan dengan

tiga jenis jaminan kebendaan tersebut. Dengan demikian antara fidusia dan hak

tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki

kaplingnya sendiri-sendiri.24

24Imran Nating, Op. Cit., hlm. 51.
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C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan

1. Pailit dan Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit

dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris

dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya

pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang

mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis

disebut lefailli. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan

istilah faillite. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah to fail dan didalam

bahasa Latin dipergunakan istilah fallire.25 Menurut Munir Fuady, pailit atau

bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat,

ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau

warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.26

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan

sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut

sistem hukum anglo saxon terminologi kepailitan digunakan istilah bankruptcy

yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan

dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut

pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para

pebisnis dan debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Menurut

Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan

25Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm. 26.

26Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,
2010, hlm. 8.
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si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya pada waktu si debitor dinyatakan

pailit dan mempunyai piutang dengan jumlah piutang yang masing-masing

kreditor miliki saat itu.27

Pengertian pailit atau bankrupt dalam Black’s Law Dictionary adalah:28

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation,

municipality) who is unable to pay its debts as they are, or became due. The term

includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has

filed a voluntary petition, or who has been adjudge a bankrupt.”

Artinya, apabila dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar

dari seorang (debitor) atau utang-utang yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan

tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang

dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri (voluntary petition) maupun atas

permintaan pihak ketiga atau di luar debitor (involuntary petition) suatu

permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Pengertian pailit yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut

dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari debitor atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan

suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik

yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan

27Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita: Jakarta, 1985,
hlm. 5.

28Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo
Perkasa: Jakarta, 2002, hlm 11.
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pihak ketiga (di luar debitor). Intisari dari pengajuan permohonan tersebut adalah

asas publisitas.29

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepailitan

adalah sita umum atas semua kekayaan. Hukum kepailitan di Indonesia semula

diatur oleh Undang-Undang Kepailitan yang dikenal dengan Faillissement

Verordening (FV) yaitu Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad

Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1

Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Indonesia sejak

pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan

sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut

belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila

debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-

utangnya. Kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak

adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor

dan mencegah kecurangan yang dilakukan debitor sendiri.

29Ibid., hlm 11-12. Asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai
status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tidak bergerak terjadi melalui pendaftaran
sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan terhadap benda tersebut.
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum Kepailitan adalah sebagai

berikut:30

a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua kekayaan debitor

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang

akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitor,

dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur agar mereka dapat memenuhi

tagihan-tagihannya terhadap debitor.

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor

sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan

debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya

masing-masing tagihan kreditor tersebut).

c. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat

merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakannya pailit seorang

debitor maka ia menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan

memindahtangankan harta kekayaannya. Status harta kekayaan debitor

menjadi harta pailit.

d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan

mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.

e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang

debitor.

30 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami ..., Op. Cit., hlm. 28.
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Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi penting, yaitu

sebagai realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata mengenai tanggung

jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan. Hak kebendaan si

berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

perikatannya (Pasal 1131 KUHPerdata). Perikatan yang dilakukan mengakibatkan

hak atas kebendaan yang dimiliki debitor 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 berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk

didahulukan (Pasal 1132 KUHPerdata).

2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon

Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke

Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2

Ayat (1) UU Kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan

pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

(1) Pihak Debitor itu sendiri.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (voluntary

petition) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat

diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk

kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan

membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar

salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa

membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan

pailit tersebut.

(2) Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor.

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu

sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan

pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2

Ayat (1) UU Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan pihak-

pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Permohonan

tersebut diajukan terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu Jaksa untuk kepentingan

umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya perusahaan

efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi,
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reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan

publik.31

Kreditor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut32:

1) Kreditor separatis

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat

bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor

sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti

tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-

barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor

mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya

disetorkan ke kas kurator untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor yang

lain. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan kreditor separatis maka

tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kurator bersaing. Apabila

semua hutang debitor sudah lunas dibayarkan kepada kreditor, maka sisa boedel

pailit dikembalikan kepada debitor. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan

kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh

pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek, dan jaminan fidusia.

2) Kreditor preferen/istimewa

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan

istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari

penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan

gadai. Menurut Pasal 1133 KUHPerdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh

31Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 9.
32Imran Nating, Op.Cit.,hlm. 43-52.
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undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya,

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak

memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun

yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban

membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor

dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang

masing-masing kreditor.

b. Kurator

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi

hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk

dalam harta pailit (Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan). Berdasarkan putusan

pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah kurator. Kurator adalah Balai Harta

Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk

mengurus dan membereskan harta debitor pailit.33

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus

independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung terhadap harta pailit.34 Adapun syarat untuk menjadi

seorang kurator yakni:

33Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan …, Op.Cit., hlm. 306.
34Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

dengan Kepailitan, CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2006, hlm. 32.
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(1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian

khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta

pailit.

(2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) huruf a UU Kepailitan yang dimaksud

dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan

Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” adalah telah

memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus (Pasal 70 Ayat (2)

huruf b UU Kepailitan).

c. Hakim Pengawas

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan penguasaan terhadap harta debitor

beralih kepada kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan

pemberesan harta pailit. Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang

pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim Pengawas

bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 UU

Kepailitan).

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau

pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim

Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang
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diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk

memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.35 Kurator berkewajiban

untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas.

Berdasarkan laporan tersebut, Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas

seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan

Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 UU

Kepailitan).

3. Permohonan dan Pernyataan Pailit

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus

memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan. Syarat-

syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, yaitu

debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas

permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat mengajukan permohonan pailit yang telah terpenuhi tersebut diajukan

kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah

mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera

menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga

paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian

pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan

35 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 73.
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menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan

yang dilakukan oleh juru sita kepada:

a. Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor,

Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu

dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;

b. Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan

terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat

dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum.

Dalam proses persidangan, hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian atau

seluruhnya atas kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk

mengawasi debitor maupun mengawasi pembayaran kepada kreditor. Tahap

terakhir proses persidangan adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib

menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang

mendasari putusan tersebut.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa

debitor telah pailit atau disebut juga dengan debitor pailit maka debitor demi

hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

termasuk dalam harta pailit. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor serta

segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum (Pasal

21 UU Kepailitan). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata

yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh

utang debitor.
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Harta kekayaan debitor tidak terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-

barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti

perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila didalamnya barang-barang

yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu

debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang di sewa oleh pihak lain

atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.36

Kekayaan Debitor Pailit tidak seluruhnya dapat dimasukkan didalam harta pailit.

Pengecualian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU Kepailitan,

yakni:

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor

sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang

diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang

dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30

hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai

penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu

atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban

memberi nafkah menurut undang-undang.

4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan

harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor,

membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkan harta pailit.

36 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, cet.1, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009, hlm. 51.
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melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin

suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang

debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi

piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang

kreditor yang dimasukkan pada kurator.37 Verifikasi diatur dalam Pasal 113

sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam

rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim

Pengawas.38

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan karenanya

mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan

besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte).39 Namun

asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang

hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan

berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator melakukan

pemberesan harta pailit (insolvency). Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan

menyatakan bahwa insolvency adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya

apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak

mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum

37Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press: Malang, hlm. 162.
38Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1, GramediaPustaka

Utama: Jakarta, 2004, hlm. 89.
39Aria Sujudi, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia:

Jakarta, 2004, hlm. 122.
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positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu

membayar jika40:

a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau

b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau

c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari insolvency debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu,

adalah sebagai berikut:

a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu

(misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan

penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.

b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal

insolvency telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil

dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau

utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 UU Kepailitan). Kecuali jika setelah

insolvency, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan

atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian,

rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU Kepailitan. Tindakan

Kurator sesudah adanya keadaan insolvency, maka:

(1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah

dicocokkan (Pasal 188 UU Kepailitan);

40Sentosa Sembiring, Op. Cit., hlm. 136.
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(2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.

Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas

(Pasal 189 Ayat (1) UU Kepailitan);

(3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU

Kepailitan):

a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;

b. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;

c. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-

tagihan itu.

(5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh

Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU Kepailitan);

(6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak

istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh

mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap

mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada

mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU Kepailitan);

(7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya

mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) UU

Kepailitan);

(8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan

presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU

Kepailitan);
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(9) Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta

pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak

agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU Kepailitan j.o. Pasal 55

UU Kepailitan).

5. Upaya Hukum dalam Kepailitan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan

Pasal 8 Ayat (7) UU Kepailitan, putusan pernyataan pailit terhadap debitor oleh

pengadilan niaga mempunyai daya serta-merta. Akan tetapi, terhadap putusan itu ,

masih dapat diajukan upaya hukum.41 Ketentuan ini ditunjukan dalam Pasal 8

Ayat (7) UU Kepailitan, adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga

Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang-

piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan

hukum dari masing-masing kreditor. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas

dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak

boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya dan kurator.

Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta

piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka

diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor

terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui atau dibantah Kurator.

Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor

41Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan …, Op.Cit., hlm. 270.
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yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi

dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator membacakan daftar

tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor dan debitor beserta

catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan

dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima/

menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor

menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kurator.

Kreditor yang merasa pembagian bagi dirinya tidak dapat disetujuinya maka dapat

melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian piutang tersebut dengan cara

mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera Pengadilan Niaga,

dengan menerima tanda bukti penerimaan selama tenggang waktu yang

disediakan (Pasal 193 Ayat (1) UU Kepailitan). Surat keberatan tersebut harus

dilampirkan oleh panitera Pengadilan Niaga pada daftar pembagian piutang yang

disediakan di kepaniteraan (Pasal 193 Ayat (2) UU Kepailitan). Berdasarkan surat

keberatan tersebut Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa

perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Para Kreditor

Pelawan dan Kurator diberitahukan secara tertulis oleh juru sita mengenai

penyediaan permohonan keberatan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal

194 Ayat (3) UU Kepailitan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang

piutangnya belum dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang dan kreditor yang

piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut

pelaporannya sendiri dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama



40

dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan

ketentuan:42

(1) Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada

Kurator;

(2) Salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada

surat perlawanan;

(3) Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan

piutang atau bagian piutang tersebut.

Proses persidangan renvoi prosedur dalam proses kepailitan terdiri dari 3 (tiga)

tahap, yaitu sidang pembukaan, sidang pembuktian dan sidang putusan.43 Dalam

proses persidangan kurator dan setiap kreditor atas kuasanya dapat mendukung

atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

Putusan renvoi prosedur ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada sidang

pertama atau paling lama tujuh hari kemudian (Pasal 194 Ayat (6) UU

Kepailitan).

b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap

daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan). Untuk

kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah

Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar alasannya (Pasal

196 Ayat (3) UU Kepailitan).

42Ibid., hlm. 247.
43Ibid., hlm. 382.
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Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi

diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang

pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi

diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus

diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh

Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitanj.o. Pasal 13 UU

Kepailitan).

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)

golongan, yaitu:44

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk

mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat

kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan

memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan

kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung

dapat disebabkan oleh judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi

dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak

merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga

dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak

relevan dengan pokok perkara.

44Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm.198.
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(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan

keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan

oleh Mahkamah Agung bahwa judex facti telah salah dan tidak tepat dalam

penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan

kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum

lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan judex facti. Dengan

demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung

menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan

memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang

dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam

tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka

dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya

hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan

kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan

yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.45

Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295

sampai dengan Pasal 298 UU Kepailitan.

Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir

45Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 96.
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya

disingkat UU No. 3 Tahun 2009). Namun, UU Kepailitan secara khusus mengatur

alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), yaitu:

(1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang

pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum

ditemukan; atau

(2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan

peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan

kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan

Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan

menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah

Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada

panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan

peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

tanggal permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung. Putusan atas

permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.
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D. Kerangka Pikir

Putusan Pailit PT. Tripanca

No.
33/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst

Boedel Pailit

Kurator

Jandri Siadari

(PT. Tripanca
Group)

Kreditor Separatis

(PT. Bank
Mega,Tbk.)

Putusan Pengadilan Niaga

No. 04/RenvoiProsedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

.

Putusan Mahkamah Agung

No. 814 K/Pdt.Sus/2012

Hak Kreditor Separatis

Akibat Kepailitan

Tanggung Jawab Kurator
terhadap Harta Debitor Pailit

yang Berada di bawah
Penguasaan Kreditor Separatis
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat diuraikan bahwa:

PT. Bank Mega, Tbk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Tripanca Group karena tidak dapat

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT.

Tripanca Group telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya

berdasarkan Putusan No. 33/Pailit/2009/PN. Niaga. Jkt. Pst. pada tanggal 3

Agustus 2009 dan menetapkan untuk mengangkat Jandri Siadari, S.H., LLM.

selaku kurator, untuk mengurus dan membereskan harta pailit (boedel pailit).

PT. Bank Mega, Tbk selaku Kreditor Separatis yang memiliki hak eksekusi telah

melakukan lelang eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (dalam pailit)

berupa stock kopi yang merupakan boedel pailit. Untuk itu kurator meminta

kepada PT. Bank Mega, Tbk menyerahkan sebagian hasil eksekusi atas jaminan

pinjaman PT. Tripanca Group (dalam pailit) kepada kepailitan. Dengan

mengajukan renvoi prosedur dalam Putusan No. 04/Renvoi

Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst..

Jandri Siadari selaku kurator PT. Tripanca Group, melalui renvoi prosedur

memerintahkan kepada PT. Bank Mega Tbk, untuk memberikan sebagian uang

hasil eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (dalam pailit) kepada

kepailitan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai hasil lelang eksekusi

boedel pailit.

PT. Bank Mega, Tbk menolak dengan tegas putusan renvoi prosedur yang

diajukan kurator dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah

Agung dan diputus dalam Putusan No. 814 K/Pdt.Sus/2012. PT. Bank Mega, Tbk
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menyatakan bahwa hasil eksekusi atas objek jaminan fidusia yang telah dijual,

telah dipergunakan sepenuhnya untuk pelunasan kewajiban debitor pada kreditor

sesuai kedudukan kreditor sebagai pemegang objek jaminan fidusia (kreditor

separatis). Namun Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari PT. Bank

Mega, Tbk tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik karena membahas mengenai bagaimana hak

kreditor separatis akibat kepailitan dan bagaimana tanggung jawab kurator

terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis,

sebagaimana diputus dalam putusan Pengadilan Niaga No. 04/ Renvoi Prosedur/

2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung No. 814 K/ Pdt.Sus/ 2012.
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III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.46

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh

sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti

memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan

kebenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

kerangka tertentu.47 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan

46Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta,
1997,hlm.39.

47Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta, 2010,
hlm 42.
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tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan

hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan

perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan

dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.48

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus

senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini

tidaklah selalu metodologi penelitian yang digunakan pelbagai ilmu pengetahuan

pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai

identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar

hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri

tertentu.49 Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-

empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.50

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif (normatif law research) yang disebut juga dengan penelitian hukum

teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena mengkaji pelaksanaan

implementasi hukum.51 Dengan kata lain penelitian hukum normatif meneliti dan

mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,

48Ibid., hlm. 9.
49Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Rajawali: Jakarta, 2006, hlm. 1.
50Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti:

Bandung, 2004, hlm. 52.
51Ibid., hlm. 102.
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Undang-Undang) yaitu hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(UU Kepailitan) terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara

akibat adanya putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji

Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus/2012, bahan-bahan pustaka,

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan argumentasi hukum

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus pailit, alasan permohonan

kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, serta argumentasi hukum

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus putusan tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut

Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.52

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap

dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai kasus posisi sengketa,

argumentasi hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus pailit,

argumentasi hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan pembatalan

status pailit, serta akibat hukum pembatalan status pailit tersebut berdasarkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus/2012.

52Ibid., hlm. 50.
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C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus

hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.53 Berdasarkan

hal tersebut maka penelitian ini mengkaji Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan

Niaga Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memberikan putusan yang

menyatakan pailit sehingga debitor berada dalam keadaan pailit, setelah itu

kurator mengajukan renvoi prosedur yang menghasilkan Putusan No. 04/Renvoi

Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana kemudian kreditor melakukan upaya

hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus/2012, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak

permohonan kasasi dari PT. Bank Mega, Tbk selaku Pemohon kasasi tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka yang

digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka

dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

53Ibid., hlm.49.
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1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat

secara umum atau bagi para pihak berkepentingan berupa Putusan Majelis Hakim

dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,

antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta

Penjelasannya;

c. Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst;

d. Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt.Sus/2012;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan

hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan

makalah.54

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

54Sri Mamudji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah,Jakarta: UI Press, 2006 hlm.12.
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E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:55

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permaslahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Renvoi

Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814

K/Pdt.Sus/2012.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara

sebagai berikut:56

55Ibid., hlm. 81-83.
56Ibid., hlm. 126.
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1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai

kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Renvoi

Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814

K/Pdt.Sus/2012. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis,

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif,

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban

dari permasalahan yang dibahas.57

57Ibid., hlm. 127.



V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

diberikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak kreditor separatis terhadap benda jaminan utang akibat kepailitan adalah

hak untuk mengeksekusi langsung jaminan yang diterimanya, kreditor

separatis dapat menjual atau melelang jaminan yang diberikan oleh debitor

secara langsung tanpa menunggu persetujuan dari debitornya, apabila debitor

sudah tidak mampu lagi membayarkan utangnya kepada kreditor penerima

jaminan tersebut. Kreditor separatis dapat menjual benda jaminan utang

debitornya meski debitor telah berada dalam kepailitan atau benda jaminan

tidak berada dalam boedel pailit. Kreditor separatis berhak menjual benda

jaminan yang diterimanya sebagai pelunasan atas utang debitor terlebih

dahulu sesuai dengan asas droit de preference dari UU Jaminan Fidusia.

2. Tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah

penguasaan kreditor separatis, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan

utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailitnya. kurator bertanggung jawab

untuk mengetahui semua harta yang dimiliki oleh debitor pailitnya. PT.

Tripanca Group telah memberikan jaminan pinjaman berupa stock kopi
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kepada PT. Bank Mega, Tbk. Setelah dinyatakan pailit, PT. Bank Mega, Tbk

menjual jaminan pinjaman yang diberikan oleh PT. Tripanca Group tanpa

sepengetahuan dari kuratornya. Kurator berhak menerima laporan dari PT.

Bank Mega, Tbk yang telah menjual jaminan pinjaman tersebut meskipun

PT. Bank Mega, Tbk memiliki hak yang diistimewakan sebagai kreditor

separatis. Kurator melalukan ini untuk melunasi semua utang-utang

debitornya dan membayarkan utang secara adil kepada semua kreditor.

Sehingga Majelis Hakim setuju dengan kurator dan memerintahkan PT. Bank

Mega, Tbk selaku kreditor separatis untuk memberikan 5 % (lima persen)

dari hasil penjualan atau lelang atas jaminan pinjaman tersebut.
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