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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kurator saat pemberesan boedel pailit tidak memiliki hak imunitas 

berdasarkan Hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini dikarenakan 

tidak ada pasal yang mengatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Meskipun banyak berkembang doktrin yang 

menyatakan bahwa hak imunitas lahir secara otomatis karena 

kedudukannya sebagai perwakilan Pengadilan selama bertindak sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya, namun hal itu terbantahkan oleh isi dari 

Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Isi dari Pasal 72 

memiliki akibat hukum yang menyebabkan Kurator bertanggung jawab 

secara pribadi apabila kesalahan atau kelalaian Kurator mengakibatkan 

kerugian terhadap boedel pailit selama pemberesan boedel pailit, maka 

Kurator dapat digugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum sesuai 

dengan isi dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

Hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari 

kesalahannya tersebut.  Untuk menjadi seorang Kurator maka harus 
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memenuhi syarat yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. 

2. Perlindungan Hukum terhadap Kurator saat melaksanakan pemberesan 

boedel pailit belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Kurator saat pemberesan boedel pailit tidak memiliki Perlindungan 

Hukum yang berupa hak imunitas, karena tidak ada pasal yang secara 

eksplisit mengenai hak imunitas kurator di dalam Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang sehingga sering mendapatkan hambatan dalam menjalankan tugas 

dan kewenangannya selama pemberesan boedel pailit. Gagasan mengenai 

pemberian hak imunitas terhadap kurator yang beritikad baik merupakan 

suatu gagasan yang perlu segera direalisasikan sehingga Kurator dapat 

merasa aman dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. 

B. SARAN 

 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan adanya hak imunitas kurator, maka harus diatur 

secara eksplisit di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga 

memberikan kepastian hukum. Kurator harus kompeten dalam hukum 

kepailitan dan juga dalam bidang ekonomi terutama hukum perusahaan. 

Hal ini dikarenakan agar Kurator dapat melakukan tugasnya dengan 

maksimal dan dapat memenuhi kepentingan Kreditor sehingga tidak 
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menyebabkan kerugian terhadap boedel pailit. Selain itu untuk 

memberikan Hak Imunitas terhadap Kurator, maka perlu dilakukan 

perubahan pada beberapa pasal terutama Pasal 72 dan Pasal 78 di dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang mengenai Kurator bertanggung jawab 

secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang 

menyebabkan kerugian terhadap boedel pailit. Untuk menjamin kepastian 

hukum, diharapkan dalam jangka panjang Pemerintah bersama-sama 

dengan DPR dapat merancang Undang-undang khusus Profesi Kurator dan 

Pengurus untuk menegaskan Hak Imunitas Kurator dan Pengurus. 

2. Perlu diatur ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap 

Kurator, salah satu caranya adalah dengan memberikan hak imunitas yang 

diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Profesi Kurator merupakan profesi yang sangat memerlukan 

ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Kurator dituntut 

untuk melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit yaitu dengan 

cara mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan 

membereskan boedel dengan cara dijual melalui lelang atau melalui 

penjualan dibawah tangan, namun harus dengan izin dari Hakim 

Pengawas. Akibat lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Kurator maka 

sebaiknya diatur imunitas bagi Kurator yang beritikad baik agar Kurator 

dapat bekerja dengan tenang agar Kurator tidak disibukkan dengan 

gugatan atau laporan pidana dari pihak lain sehingga mengganggu Kurator 

menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya Kurator sering dilaporkan secara 
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pidana maupun secara perdata oleh debitor dan kreditor. Oleh karena itu 

perlu adanya suatu bentuk aturan khusus tentang Perlindungan Hukum 

yang berupa hak imunitas terhadap Kurator yang sedang menjalankan 

tugas dan kewenangannya yaitu dengan dibuatnya suatu RUU tersendiri 

tentang Kurator. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Kepailitan 

saat ini masih belum diatur secara eksplisit suatu ketentuan khusus yang 

memberikan Perlindungan Hukum kepada Kurator dan juga peran aktif 

aparat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Kurator. Selain 

itu, hal yang dapat dilakukan adalah revisi terhadap Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang sudah seharusnya direvisi atau diubah, sehingga 

adanya kejelasan mengenai kedudukan Kurator, tanggung jawab Kurator, 

hak imunitas, dan pembentukan dewan kode etik bersama. Maka tujuan 

dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam memberikan 

Perlindungan Hukum terhadap Kurator dapat terwujud. 


