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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis pada 

Bab III, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan 

Pada dasarnya kreditor separatis sesuai dengan pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU 

dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan sesuai 

pasal 59 ayat (1), kreditor separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam 

jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. 

Kedudukan kreditor separatis tetap dijamin pembayarannya oleh Undang-Undang 

Kepailitan baik pada masa pra pailit maupun setelah debitor dinyatakan pailit, 

bahkan jika tagihannya dibantah, tagihan tersebut harus diakui secara bersyarat oleh 

Kurator dalam rapat verifikasi dan dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui 

sementara. Demikian juga jika jaminan yang ada padanya tidak mencukupi untuk 

memenuhi pembayaran tagihannya, dengan mengacu pada ketentuan pasal 60 ayat 3 

jo Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU. Namun pada kenyataannya kreditor separatis (bank permata) tidak 

menggunakan hak separatisnya, akan tetapi dia menyerahkan semua pemberesan 

harta pailit debitor pailit (Ir.Jakub Budiman) kepada kurator. 

2. Pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis 

Pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator sesuai dengan pasal 168 UUK, 

bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila 
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perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian telah ditolak 

dengan pasti maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu 

membayar (insolvensi). Dalam kasus antara Bank Permata dan Ir.Jakub Budiman, 

Ir.Jakub Budiman sebagai debitor/termohon pailit tidak mengajukan penawaran 

perdamaian, maka dimulailah dimana keadaan tidak mampu membayar atau 

insolvensi. Setelah Ir.Jakub Budiman ditetapkan dalam keadaan insolvensi, Bank 

Permata menyerahkan pemberesan harta pailit melalui kurator. Dalam hal insolvensi 

penjualan harta debitor pailit harus dilakukan dimuka umum sesuai pasal 185 

Undang-Undang No 37 Tahun 2004, semua benda harus dijual dimuka umum sesuai 

dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam 

hal penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat 

dilakukan atas ijin dari hakim pengawas. Dalam hal ini Kurator Ir.Jakub Budiman 

telah melakukan lelang yang diadakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL)  melalui Risalah Lelang No 204/2012 tanggal 21 Maret 2012. 

Namun pada pelelangan tersebut, tidak ada yang mengajukan penawaran dan setelah 

lelang ada beberapa peminat yang akan membeli diluar lelang, maka perlu suatu 

penetapan dari hakim pengawas sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan pasal 185 

ayat (1) Undang Undang kepailitan. Bahwa oleh karena penjualan dimuka 

umum/lelang atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik debitor pailit 

Ir.jakub Budiman tidak laku terjual, maka berdasarkan pasal 185 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 37 tahun 2004 penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan 

ijin hakim pengawas.  
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B. Saran 

 Dalam hal sebelum terjadinya hutang piutang antara kreditor dengan  debitor, 

sebaiknya si kreditor harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kondisi keuangan 

dan lain-lain dari si debitor untuk mengurangi resiko jika sewaktu-waktu usaha 

debitor mengalami kemunduran, sehingga dapat dinyatakan pailit. Kemudian jika 

memutuskan untuk menjadi kreditor separatis, maka harus dapat dipastikan bahwa 

barang-barang atau benda-benda yang dijaminkan oleh debitor tersebut sesuai dengan 

jumlah hutangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


