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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Duduk Perkara 

Sebelum penulis menjelaskan mengenai pembahasan, pertama-tama 

penulis akan menjelaskan tentang duduk perkara yang penulis angkat dalam 

penulisan ini. Penulis berfokus pada apa yang sudah dilakukan oleh debitur 

untuk melaksanakan Tanggungjawab perusahaan pailit dalam membayarkan 

utang-utang kepada Kreditur.  

a) Pengaturan proses pelunasan hutang dalam pemenuhan hak-hak 

dari kreditur 

Dalam proses pemenuhan hak-hak dari kreditor dari PT.Nyonya 

Meneer dilakukan dengan pengajuan daftar utang kemudian dilakukan 

verifikasi utang atau pencocokan utang untuk mendapatkan pengesahan 

atau untuk diakui yang menjadi utang debitor. Dalam kasus PT. Nyonya 

Meneer ini ada tiga (3) jenis kreditor yang diakui oleh debitor yaitu 

kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. 

Berkaitan dengan putusan yang diangkat dalam pembahasan ini, 

penulis akan memaparkan mengenai pihak-pihak kreditor siapa saja yang 

terkait dalam putusan ini berdasarkan jenis kreditor. Berikut adalah 

putusan PKPU yang diputus oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang 

dengan Putusan  Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Dari 

daftar kreditur yang diakui oleh PT.Njonja Meneer sejumlah 35 dan telah 
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dicocokan utangnya maka dapat dibagi menjadi 3 Kreditur sebagaimana 

penulis telah cantumkan pada Latar belakang tulisan ini. Serta 

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2005 tentang 

Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, maka Jumlah Suara Kreditur 

keseluruhannta adalah sebanyak 6.820 Suara Separatis dan 10.945 Suara 

Konkuren dengan uraian sebagai berikut : 

1. Kreditur Separatis 

No. Nama Total Tagihan 

(Dalam Rp.) 

Jenis 

Tagihan 

Jumlah 

Suara 

1 Bank Papua 68.200.000.000 Separatis 6.820 

2. Kreditur Preferen 

No

. 

Nama Totaal Tagihan 

(Dalam Rp.) 

Jenis 

Tagihan 

Jumlah  

Suara 

1 KPP Madya Semarang 20.838.531.389 Preferen 0 

2 KPP Pratama Gayam 550.000 Preferen 0 

3. Kreditur Konkuren 

No

. 

Nama Totaal Tagihan 

(Dalam Rp.) 

Jenis 

Tagihan 

Jumlah  

Suara 

1 PT Nata Meridian 

Investara 

39.000.000.000 Konkuren 3.900 

2 Sulistyo/Alpha 620.933.350 Konkuren 62 
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Fragance 

3 Fatimah/PD Kondang 

Jaya 

415.199.700 Konkuren 42 

4 Kwee Li Chen/CV 

Senita 

202.283.375 Konkuren 20 

5 Toni Budi Harja/TJ 

Intan 

105.585.000 Konkuren 11 

6 Wahadi/PT Allegra 

Tri Mitra 

282.603.196 Konkuren 28 

7 Chozin Ahmad 

Fauzy/CV Kartini 

Jaya 

98.341.774 Konkuren 10 

8 Suwaji 60.000.000 Konkuren 6 

9 Siti Fatimah/Johar 33.000.000 Konkuren 3 

10 Romadhon/UD 

Kartika 

21.776.000 Konkuren 2 

11 Cornelius Edy 

Hasan/PJ Ada Rasa 

13.000.000 Konkuren 1 

12 Cokro Soegito/PT 

Supratik Suryamas 

272.864.691 Konkuren 27 

13 Ngasri/Sanggar 

Tanaman Sumber Asri 

346.710.400 Konkuren 35 
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14 Njo Joko Santosa 281.995.000 Konkuren 28 

15 Rosy Juliati/Roesmata 551.285.800 Konkuren 55 

16 Wahyu 

Ahadiyah/Kemika 

Raya 

4.385.164.956 Konkuren 439 

17 Leo Susanto & 

Monasroh 

1.410.642.580 Konkuren 141 

18 Heru Budiyanto/PT 

Quabran Sinergi 

Komunika 

725.375.000 Konkuren 73 

19 Hendrianto Bambang 7.040.970.500 Konkuren 704 

20 Mohammad Ashar qq 

Jaya Abadi 

275.612.061 Konkuren 28 

21 Mohammad Ashar qq 

Duta Makmur 

532.683.440 Konkuren 53 

22 Mohammad Ashar qq 

Matahari 

162.051.950 Konkuren 16 

23 Mohammad Ashar qq 

Dezar Plastik 

295.173.120 Konkuren 30 

24 Mohammad Ashar qq 

Hasil Tani 

2.131.075.600 Konkuren 213 

25 Susanto 

Setiadi/Kopkar 

1.169.586.100 Konkuren 117 
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Srikaton 

26 Karyawan Njonja 

Meneer  

10.545.435.334 Konkuren 1.055 

27 Wasis Wisnu 

Wardhana 

400.000.000 Konkuren 40 

28 Ary Wibowo, SH 400.000.000 Konkuren 40 

29 Yuli Setyowati 400.000.000 Konkuren 40 

30 Ratna Apriliani 400.000.000 Konkuren 40 

31 Herman Hartono 1.816.000.000 Konkuren 182 

32 Mochamad Chandra 

Basuki 

35.037.330.601 Konkuren 3.504 

  Total  10.945 

 

b) Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan Pailit Dalam Proses 

Pelunasan Hutang Bagi Para Kreditur 

Pelaksanaan tanggungjawab perusahaan pailit terhadap pelunasan hutang 

bagi para kreditur berdasarkan dengan putusan yang diangkat dalam 

penulisan ini terbagi dalam tiga (3) putusan yaitu : 

1. PKPU 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 8 Januari 2015, 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 08 Januari 2015 di bawah register Nomor  
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01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

I. TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA 

YANG TELAH JATUH WAKTU  DAN DAPAT DITAGIH 

KEPADA "PEMOHON I PKPU". 

1. Bahwa Pemohon I PKPU adalah sebuah badan hukum 

berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas No. 21 Tanggal 21 November 2012 yang 

dibuat dihadapan Linggo Darsono, SH., Notaris di Jakarta; 

suatu perseroan yang bergerak dibidang percetakan, 

perdagangan, dan perindustrian;  

2. Bahwa Termohon PKPU merupakan badan hukum 

berbentuk Perseroan Terbatas dengan perubahan anggaran 

dasar perseroan berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2008 yang 

dibuat oleh Herdardjo SH, Notaris di Tangerang; perseroan 

mana bergerak dibidang industri dan perdagangan jamu, 

obat-obatan tradisional dan kosmetik, yang berkedudukan di 

Semarang-,  

3. Bahwa Pemohon I PKPU merupakan supplier kepada 

Termohon PKPU. 

4. Bahwa Pemohon I PKPU memiliki piutang yang sudah jatuh 

tempo kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 1.200.325.486,- 

(satu milyar dua ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu 

empat ratus delapan puluh enam rupiah); 

Judul Nota No. PO 
Tgl. Jatuh 

Tempo 

Nilai 

Piutang 
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Dos 

minyak 

telon Bsr 

(60ml) 

12-

001980 

12-

002030 

155/NM/PACK/VI/

12 

20/09/2012 

24/09/2012 

63.360.000 

75.240.000 

Ds. 

Minyak 

Telon 

Kecil 30 

ml 

12-

002178 

234/NM/PACK/VII

I/12 

09/10/2012 84.645.000 

Ds. 

Minyak 

Telon 60 

ml (24 

mt) 

12-

002376 

12-

002393 

12-

002405 

12-

002490 

12-

002728 

242/NM/PACK/IX/

12 

12/11/2012 

14/11/2012 

15/11/2012 

27/11/2012 

25/12/2012 

47.520.000 

15.840.000 

39.600.000 

63.201.600 

16.790.400 

Ds. 

Minyak 

Telon 30 

ml 

12-

002705 

12-

002729 

12-

002849 

292/NM/PACK/IX/

12 

23/12/2012 

25/12/2012 

08/01/2013 

80.190.000 

53.460.000 

14.850.000 
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Dos 

Minyak 

Telon 60 

ml 

12-

003104 

12-

003123 

12-

003141 

12-

003282 

288/NM/PACK/X/

12 

05/02/2013 

06/02/2013 

07/02/2013 

19/02/2013 

63.360.000 

63.360.000 

55.440.000 

15.840.000 

Ds. Pil 

Mekar 

Sari 

13-

000461 

15/NM/PACK/II/1

3 

26/04/2013 4.950.000 

Ds. 

MANGI

R Harum 

(Logo 

Baru) 

13-

000766 

13-

001095 

13-

001116 

13-

001173 

611681

15  

22/NM/PACK/II/1

3 

27/05/2013 

27/06/2013 

29/06/2013 

03/07/2013 

03/06/2013 

8.575.875 

9.355.500 

17.151.750 

4.863.375 

13.253.625 

Dos 

Minyak 

Telon 60 

ml (Logo 

13-

001084 

13-

001087 

31/NM/PACK/II/1

3 

25/06/2013 

26/06/2013 

27/06/2013 

31.838.400 

51.480.000 

110.880.000 
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Baru) 13-

001094 

13-

001115 

29/06/2013 2.851.200 

Ds. 

Minyak 

Telon 30 

ml (Logo 

Baru) 

13-

000957 

13-

000985 

13-

001301 

32/NM/PACK/II/1

3 

12/06/2013 

15/06/2013 

16/07/2013 

26.730.000 

114.939.000 

6.831.000 

Ds. Pil 

Sehat 

Perkasa 

13-

000876 

34/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 4.950.000 

Ds, Pil 

Datang 

Bulan 

Tdk 

cocok 

13-

000874 

34/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 4.950.000 

Ds. Pil 

Peputih 

13-

000872 

34/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 4.950.000 

Ds. Pil 

Galian 

Putri 

13-

000877 

34/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 9.900.000 

Ds. Pil 

Galian 

Rapet 

13-

000873 

34/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 4.950.000 
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Ds. Pil 

Sehat 

Wanita 

13-

000875 

37/NM/PACK/II/1

3 

15/06/2013 4.950.000 

Ds. Pil 

Galian 

Putri 

13-

000878 

37/NM/PACK/II/1

3 

05/06/2013 9.900.000 

 

5. Bahwa terhadap utang yang sudah jatuh tempo dan dapat 

ditagih tersebut, Pemohon I PKPU pada tanggal 6 September 

2013 pernah melayangkan surat agar Termohon PKPU 

segera, membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo 

tersebut; 

6. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 Pemohon I PKPU 

kembali melayangkan surat "Peringatan ke-2" kepada 

Termohon PKPU agar segera membayar utang-utangnya 

yang sudah jatuh tempo tersebut; 

7. Bahwa terhadap surat peringatan atau somasi tersebut, 

ternyata Termohon PKPU tidak juga melunasi utangnya 

sampai Permohonan PKPU ini diajukan kepada Pengadilan 

Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang; 

8. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, 

Termohon PKPU ternyata sama sekali tidak melaksanakan 

kewajibannya kepada Pemohon I PKPU, dimana sampai seat 

ini sama sekali tidak ada kejelasan dari Termohon PKPU 

tentang kapan utang sebesar Rp. 1.200.325.486,- (satu 

milyar dua ratus jute tiga ratus dua puluh lima ribu empat 

ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut akan dibayar. 
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9. Bahwa tidak dibayarnya utang yang sudah jatuh tempo 

selama satu tahun lebih ini menegaskan bahwa Termohon 

PKPU memang tidak memiliki itikad baik untuk 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh 

tempo, sehingga jelas bahwa Termohon PKPU tidak berniat 

memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya 

kepada Pemohon I PKPU; 

II. TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA 

YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH 

KEPADA "PEMOHON II PKPU". 

1. Bahwa Pemohon II PKPU adalah sebuah badan hukum 

berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas No. 37 Tanggal 19 Oktober 1989 yang 

dibuat dihadapan Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, SH., Notaris di 

Jakarta-, (Bukti P-6) dengan perubahan Akta Anggaran Dasar 

Perseroan Nomor 25 Tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat 

dihadapan Muhamat Halta, SH., Notaris di Jakarta, (Bukti P-

7) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 876 Tanggal 29 

Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hartojo, SH., Notaris di 

Jakarta; Perseroan mane bergerak dibidang distribusi produk 

obat tradisional dan kosmetik tradisional; 

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, Termohon PKPU 

mengeluarkan surat perihal penunjukan Pemohon H PKPU 

sebagai Distributor dengan Nomor 025/NM-DIRN/2009; 

3. Bahwa antara Pemohon II PKPU dan Termohon PKPU telah 

melakukan penandatanganan "Perjanjian Distributor" No. 

01/NMI/PN-12 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012, 



52 
 

dimana perjanjian tersebut bermaksud/bertujuan antara 

Pemohon II PKPU dan Termohon PKPU sepakat untuk 

melaksanakan kerjasama dimana Termohon PKPU selaku 

produsen dari produk-produk dengan merek dagang "Nyonya 

Meneer" menyalurkan produkproduknya melalui Pemohon 

11 PKPU dalam wilayah distribusi yang disepakati-, 

4. Bahwa untuk melengkapi "Perjanjian Distributor' No. 

01/NMI/P/V-12 maka dibuatlah Addendum Tersepakatan 

Teknis Tentang Transaksi Keuangan antara PT Nyonya 

Meneer dengan PT Nata Meridian Investara" yang 

ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2012, dimana salah satu 

poin pentingnya adalah sebagai berikut- 

"(1) Disepakati bahwa per tanggal 29 Februai 2012 terdapat 

surplus pembayaran dari PT Nata Meridian Investara kepada 

PT Nyonya Meneer sebesar Rp. 38.837.067.515 (tiga puluh 

delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam 

puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)". Bahwa 

dengan demikian Pemohon II PKPU memiliki kelebihan 

saldo/uang yang dibayarkan kepada Termohon PKPU; 

5. Bahwa Pasal 4 "Perjanjian Distributor" No. 01/NMI/PN-12 

aquo mengatur Jangka Waktu Perjanjian-. 

"Para pihak sepakat Perjanjian ini berlaku untuk jangka 

waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak tanggal berlaku 

Perjanjian ini dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 

28 bulan Mei tahun 2014. Perjanjian ini diperpanjang 

otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan 

demikian pula seterusnya, kecuali adanya hal-hal yang 

mendorong Perjanjian ini diakhiri. " (Vide Bukti P-10) 
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6. Pasal 14 ayat (2) "Perjanjian Distributor" No. 01/NMI/P/V-

12 aquo mengatur tentang Pengakhiran Perjanjian, yaitu : 

"Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian ini lebih awal dari 

jangka waktu perjanjian ini, bagaimanapun tidak melepaskan 

para pihak dari segala hak dan kewajiban masingmasing, 

sehingga masing-masing pihak wajib menyelesaikan seluruh 

hak dan kewajibannya satu terhadap yang lain.” 

7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pemohon II PKPU 

mengirimkan surat bernomor 082/NMI/DIR/VIII/14 kepada 

Termohon PKPU yang intinya tentang pemberitahuan adanya 

hutang surplus sebagai akibat pengakhiran perjanjian, 

dimana: 

a) Jumlah utang surplus per tanggal 31 Juli 2014 tersebut 

sebesar 85.315.313.115,58.- (delapan puluh lima milyar 

tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus 

lima betas rupiah poin lima puluh delapan); 

b) Jumlah utang pada posisi barang retur/rusak sebesar Rp. 

34.854.247.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus 

lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu 

rupiah) Brutto; 

c) Jumlah utang pada posisi stok gudang sebesar Rp. 

12.449.981.600,- (dua belas milyar empat ratus empat 

puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu 

ribu enam ratus rupiah) Brutto; 

8. Bahwa pada tanggal 19 September 2014, Pemohon II PKPU 

kembali mengirimkan surat bernomor 091/NMI/DIR/IX/14 

kepada Termohon PKPU perihal 'Tagihan Hutang' yang 

intinya Pemohon II PKPU menagih hutang-hutang surplus 
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kepada Termohon PKPU sebagai akibat berakhirnya 

perjanjian antara Pemohon II PKPU dan Termohon PKPU; 

9. Bahwa pada tanggal 11 November 2014, Pemohon II PKPU 

mengirimkan surat bernomor 102/NMI/DIR/XI/14 perihal 

"Tagihan Hutang ke-2" yang ditujukan kepada Termohon 

PKPU, yang pada pokoknya agar Termohon PKPU untuk 

segera merealisasikan janji-janji pembayaran utangnya, 

dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P-14) 

a) Jumlah utang surplus per Oktober 2014 tersebut sebesar 

Rp. 89.916.865.072,21.(delapan puluh sembilan milyar 

sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh 

lima ribu tujuh puluh dua poin dua puluh satu rupiah); 

b) Jumlah utang pada posisi barang retur/rusak sebesar Rp. 

35.869.284.800,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus 

enam puluh sembilah juta dua ratus delapan puluh empat 

ribu delapan ratus rupiah); 

c) Jumlah utang pada posisi stok gudang sebesar Rp 

9.189.804.800,- (sembilan milyar seratus delapan puluh 

sembilan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus 

rupiah); 

10. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini 

diajukan, Termohon PKPU ternyata sama sekali tidak 

melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon II PKPU, 

dimana sampai saat ini sama sekali tidak ada kejelasan dari 

Termohon PKPU tentang kapan utang surplus sebesar Rp. 

89.916.865.072,21.- (delapan puluh sembilan milyar 

sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima 

ribu tujuh puluh dua poin dua puluh satu rupiah) tersebut 

akan dibayar.  
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11. Bahwa tidak dibayarnya utang surplus yang sudah 

terjadi selama berbulan-bulan ini menegaskan bahwa 

Termohon PKPU memang tidak memiliki itikad baik untuk 

melaksanakan kewajibannya sesuai klausul pengakhiran 

"Perjanjian Distributor" (Vide Bukti P-10), sehingga jelas 

terlihal bahwa Termohon PKPU tidak berniat untuk 

memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya 

kepada Pemohon II  PKPU sesuai yang sudah diperjanjikan. 

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Termohon 

PKPU telah tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan 

dalam pengakhiran "Perjanjian Distributor" Pasal 14 ayat (2) 

yaitu "...masing-masing pihak wajib menyelesaikan seluruh 

hak dan kewajibannya satu terhadap yang lain". 

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 

Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa tidak dilaksanakannya 

kewajiban Termohon PKPU tepat pada waktunya, membuat 

Termohon PKPU memiliki kewajiban (utang) yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat dikutip 

sebagai berikut :  

" Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 

dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang 

Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung 

maupun yang akan timbul dikemudian hari atau 

kontinjen,yang timbul karena perjanjian atau undang-

undangdan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak 

dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat 

pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor." 

14. Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya 

berjudul, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan 
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: Sepuluh, halaman 45 menyatakan, "wanprestasi (kelalaian 

atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:  

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 

dilakukannya : 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak 

sebagaimana yang dijanjikan; 

c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (3) UUK 

diberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan 

PKPU terhadap debitornya dalam hal Kreditor 

memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melaniutkan 

membavar utanq-utanqnva vanq sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana 

perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk 

pernbayaran utang dengan cara  yang lebih baik dan lebih 

pasti. 

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut 

di atas, maka terbukti dengan sederhana (sumir) bahwa 

Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih dengan kepada Pemohon I 

PKPU denqan nilai sebesar Rp. 1.200.325.486,- (satu milyar 

dua ratus iuta tiqa ratus dua puluh lima ribu empat ratus 

delapan puluh enam rupiah) dan kepada Pemohon II PKPU 

denqan nilai sebesar sebesar Rp. 89.916.865.072,21.- 

(delapan puluh sembilan milyar sembilan  ratus enam betas 

iuta delapan ratus enam puluh lima ribu tuiuh puluh dua poin 
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dua puluh satu rupiah); 

 

III. TERMOHON MEMPUNYAI KREDITUR LAIN SELAIN 

PEMOHON 

1. Bahwa Termohon PKPU selain tidak membayar utangnya 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon 

PKPU, berdasarkan informasi Pemohon I PKPU dan 

Pemohon II PKPU ternyata Termohon PKPU juga 

mempunyai utang kepada kreditur lainnya, yaitu : 

1.1. PT Kurnia Sinar Semesta / PT Sinar Tangerang 

Prima, beralamat di Karawaci Office Park (Ruko 

Pinangsia) Blok H.12 – Lippo Karawaci 

Tangerang - Banten, yang memiliki piutang 

dalam bentuk tagihan pembayaran yang belum 

dilunasi sebesar Rp. 84.450.021,- (delapan puluh 

empat juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh 

satu rupiah); 

1.2. BANK PAPUA 

2. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, 

maka telah terbukti dengan sederhana bahwa Termohon 

PKPU mempunyai sedikitnya satu kreditor lainnya selain 

Pemohon PKPU sehingga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat 

(3) UUK terpenuhi. 

IV. TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT 

UNTUK DIBERI PKPU SEBAGAIMANA DIMAKSUD 

DALAM PASAL 222 AYAT (3) UUK 

1. Bahwa Pasal 222 UUK mengatur sebagai berikut : 

1.1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 
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(satu) kreditor atau oleh kreditor. 

1.2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan 

tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 

utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana 

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 

sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. 

1.3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor 

tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yanq sudah jatuh waktu dan  dapat ditagih,  

dapat memohon agar kepada Debitor diberi 

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk 

memungkinkan Debitor mengajukan rencana 

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 

sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 

2. Bahwa Pemohon I PKPU dan Pemohon 11 PKPU 

memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh 

waktu dan dapat ditagih sehingga sangat wajar apabila 

permohonan PKPU a quo untuk dikabulkan agar memberi 

kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan 

rencana perdamaian yang dipandang mampu memberikan 

kejelasan dan kepastian dari pembayaran utang-utang 

tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur oleh UU No. 37/ 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 

3. Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, 

maka Termohon PKPU adalah debitor yang telah memenuhi 

syarat untuk diberikan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat 
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(3) UUK karena : 

3.1.1.1. Secara sederhana terbukti Termohon PKPU 

tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih; 

3.1.1.2. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 

(satu) kreditor; 

3.1.1.3. Pemohon PKPU memperkirakan Termohon 

PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih 

4. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut , 

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan 

dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 

didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan  

permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan 

harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan 

serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-

sama Debitor mengurus harta Debitor" 

5. Bahwa oleh karena Termohon PKPU sudah memenuhi syarat 

untuk diberikan diberikan PKPU, maka berdasarkan pasal 

222 ayat (3) juncto pasal 225 ayat (3) UUK Pemohon PKPU 

mohon dengan hormat agar Pengadilan Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Semarang memberikan PKPU Sementara 

kepada Termohon PKPU. 

V. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS 

DALAM MELAKUKAN  PENGURUSAN PKPU 

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 225 ayat (3) UUK, 

maka dengan ini Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU 

mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 
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Pengadilan Negeri Semarang mengangkat, yaitu:  

A. DEDY ARDIAN PRASETYO, SH, LLM., Pengurus 

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai 

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 

AHU.AH.04.03-18. 

B. AHMAD DWI NURYANTO, SH, Pengurus yang 

terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat 

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 

AHU.AH.04.03- 51 . 

C. ANSELMUS BONA SITANGGANG, SH, Pengurus 

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai 

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 

AHU.AH.04.03-08. 

D. RAMOS LECOPNATA PARDEDE, SH, Pengurus yang 

terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat 

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 

AHU.AH.04.03-09. 

Para Kurator dan Pengurus yang memilih alamat 

korespondensi di Kantor Hukum dan Kurator DEDY 

ARDIAN & PARTNERS, beralamat di Gd. Arva Lt. 3, 

J1. Cikini Raya No. 60, Jakarta 10330; 

Sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap 

Termohon PKPU dalam  hal permohonan PKPU ini 

dikabulkan. 

2. Bahwa dalam hal pemberian PKPU Sementara terhadap 

Termohon PKPU tidak dapat dilanjutkan menjadi PKPU 

Tetap dan/atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan 

oleh Termohon PKPU ditolak yang mengakibatkan 
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Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat 

hukumnya, maka Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU 

juga mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan 

memutus perkara a quo juga mengangkat Dedy Ardian 

Prasetyo, SH. LLM, Ahmad Dwi Nuryanto SH, Anselmus 

Bona Sitanggang SH, dan Ramos L. Pardede SH sebagai 

Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit. 

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK 

juncto pasal pasal 225 ayat (3) jo. 234 ayat (1) UUK, maka 

Pengurus Dedy Ardian Prasetyo, SH. LLM, Ahmad Dwi 

Nuryanto SH, Anselmus Bona Sitanggang SH, dan Ramos L. 

Pardede SH., telah membuat dan menandatangani surat 

pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai 

benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Pemohon 

dan/atau Termohon serta tidak sedang menangani perkara 

kepailitan dan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara. 

Jika melihat putusan PKPU, dalam salah satu butir putusan 

diatas, menyatakan bahwa Termohon yaitu PT. Perindustrian 

Njonja Meneer atau disingkat PT.Njonja Meneer, suatu 

perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Raden Patah No. 

191-199,Semarang,Jawa Tengah, dalam Kondisi Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling 

lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan 

diucapkan. Jika PT.Njonja Meneer tidak melaksanakan putusan 

dalam waktu tersebut maka bisa dikatakan Pailit karena tidak 



62 
 

mampu untuk melaksanakan putusan
46

. 

2. Homologasi 

Kemudian apabila PT.Njonja Meneer setuju serta 

melaksanakan dari putusan PKPU tersebut maka terjadilah Putusan 

Homologasi, Jika Putusan PKPU tersebut tanggal 09 Januari 2015, 

maka Putusan Homologasinya yaitu tanggal 01 Juni 2015 yang isinya 

mencantumkan nilai hutang kepada PT.Njonja Meneer yang telah 

dicocokan oleh panitia Kreditur dan Kurator. 

Dalam rapat pencocokan utang/piutang pada tanggal 27 Mei 

2015 di Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh : 

1. Ibu Siti Jamzanah, SH.,MH. Selaku Hakim Pengawas PKPU 

Sementara PT. Njonja Meneer ( Dalam PKPUS) dan Panitera 

Pengganti; 

2. Dedy A. Prasetyo,SH.,LLM, Ahmad Dwi Nuryanto, SH., 

MH.,Ramos L. Pardede, SH dan Anselmus B.P. Sitanggang, SH 

selaku Pengurus PT. Njonja Meneer ( Dalam PKPUS ); 

3. Eka Windhiarto, S.H., SpN., MH selaku Kuasa Hukum Pemohon 

PKPUS PT Nata Meridian Investara (Kreditur Pemohon); 

4. Maria Ulfa, SH., MH dan Linda Yani, SH., MH., masing-masing 

selaku kuasa hukum PT. Njonja Meneer ( Dalam PKPUS ); 

5. Saeful Bahri, staf kantor KPP Madya Semarang; 

6. M. Taufik Harahap, selaku kuasa kreditur M., Chandra Basuki; 

7. Adhinegoro & Partners, selaku kuasa kreditur Sulistyo, dkk; 

                                                           
46

 Wawancara dengan Eka Windhiarto,S.H., Spn., MH, Pengacara PT.Citra Sastra Medika dan PT. 

Nata Meridian Investara, pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 
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8. Pramudya & Rekan, Selaku kuasa kreditur Hendrianto, Wahyu 

Ahadiyah, Rossy Yuliati, Mochamad Ashar, Heru Budyanto, Leo 

Susanto/Munasroh, Herman Hartono, dan Bank Papua; 

9. Bowo Priaji, SH, Selaku kuasa kreditur karyawan Ny. Meneer, 

Wasis Wisnu Wardana, Ary Wibowo, Yuli Setyowati, Ratna 

Apriliani dan Koperasi Srikaton. 

Bahwa dalam rapat kreditur sebagaimana yang telah dihadiri dan 

dilaksanakan diatas, Debitur PT.Njonja Meneer ( Dalam PKPU ) 

mengakui semua Tagihan yang diajukan oleh 35 kreditur yang 

mendaftarkan tagihannya. Dan Jumlah tagihan yang diakui oleh 

Pengurus yaitu sebesar Rp.198.471.760.917.-  dengan perincian 

berikut : 

No Nama  Jumlah Tagihan 

(Dalam Rp.) 

1 KPP Madya Semarang 20.838.531.389 

2 KPP Pratama Gayam 550.000 

3 Bank Papua 68.200.000.000 

4 PT Nata Meridian Investara 39.000.000.000 

5 Sulistyo/Alpha Fragance 620.933.350 

6 Fatimah/PD Kondang Jaya 415.199.700 

7 Kwee Li Chen/CV Senita 202.283.375 

8 Toni Budi Harja/TJ Intan 105.585.000 



64 
 

9 Wahadi/PT Allegra Tri Mitra 282.603.196 

10 Chozin Ahmad Fauzy/CV 

Kartini Jaya 

98.341.774 

11 Suwaji 60.000.000 

12 Siti Fatimah/Johar 33.000.000 

13 Romadhon/UD Kartika 21.776.000 

14 Cornelius Edy Hasan/PJ Ada 

Rasa 

13.000.000 

15 Cokro Soegito/PT Supratik 

Suryamas 

272.864.691 

16 Ngasri/Sanggar Tanaman 

Sumber Asri 

346.710.400 

17 Njo Joko Santosa 281.995.000 

18 Rosy Juliati/Roesmata 551.285.800 

19 Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya 4.385.164.956 

20 Leo Susanto & Monasroh 1.410.642.580 

21 Heru Budiyanto/PT Quabran 

Sinergi Komunika 

725.375.000 

22 Hendrianto Bambang 7.040.970.500 

23 Mohammad Ashar qq Jaya 

Abadi 

275.612.061 
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24 Mohammad Ashar qq Duta 

Makmur 

532.683.440 

25 Mohammad Ashar qq Matahari 162.051.950 

26 Mohammad Ashar qq Dezar 

Plastik 

295.173.120 

27 Mohammad Ashar qq Hasil 

Tani 

2.131.075.600 

28 Susanto Setiadi/Kopkar 

Srikaton 

1.169.586.100 

29 Karyawan Njonja Meneer  10.545.435.334 

30 Wasis Wisnu Wardhana 400.000.000 

31 Ary Wibowo, SH 400.000.000 

32 Yuli Setyowati 400.000.000 

33 Ratna Apriliani 400.000.000 

34 Herman Hartono 1.816.000.000 

35 Mochamad Chandra Basuki 35.037.330.601 

 
                                                        

TOTAL 

 

198.471.760.917 

 

Setelah dilakukannya pencocokan utang dan pembagian kreditur 

maka kemudian dilakukannya rencana perdamaian yang diajukan 

pada saat rapat dengan cara Voting apakah para kreditur setuju atau 



66 
 

tidak dengan rencana tersebut, dengan kata lain ini adalah rencana 

pembayaran hutang-hutang oleh Debitur. 

1. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap : 

a. Kreditur Preferen yaitu Kantor KPP Madya Semarang sebesar 

Rp.20.838.531.389,- dan KPP Gayam Semarang sebesar 

Rp.550.000.- akan dibayarkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Kreditur Separatis yaitu Bank Papua sebesar 

Rp.68.200.000.000 (enampuluh delapan milyar dua ratus juta 

rupiah) pembayarannya sesuai jadwal sebagaimana 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit Bank. 

c. Kreditur Konkuren cara pembayarannya dibagi dalam 7 

(tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai 

akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut: 

1) Jumlah utang sampai dengan Rp.100.000.000.- (seratus 

juta rupiah) dicicil selama 1 (satu) tahun, dimulai akhir 

bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2016. 

2) Jumlah utang diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun, dimulai 

akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2017; 

3) Jumlah utang diatas Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000.- (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 3(tiga) tahun, 

dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2018; 

4) Utang kepada Koperasi Srikaton akan dicicil setiap bulan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; 

5) Utang kepada PT Nata Meridian Investara akan 

diselesaikan dengan cara mencicil setiap bulannya untuk 

jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 29 Juli 2015 
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hingga 29 Juni 2018 sesuai dengan Akta Perjanjian 

Perdamaian No.26 tanggal 27 April 2015; 

6) Jumlah utang diatas Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- ( 

lima milyar rupiah ) dicicil selama 4 (empat) tahun, 

dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2019; 

7) Utang kepada Karyawan akan dicicil selama 4 (empat) 

tahun setiap bulannya; 

8) Utang jumlah diatas Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar 

rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh 

lima milyar rupiah) dicicil selama 5 ( lima) tahun, dimulai 

akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. 

d. Bahwa dalam pemungutan suara (voting) seluruh kreditur 

secara aklamasi menyatakan menerima rencana perdamaian 

yang diajukan oleh debitur PT Njonja Meneer (Dalam 

PKPU), yaitu : 

1) Kreditur separatis dengan jumlah suara 6.820 suara; 

2) Kreditur konkuren dengan jumlah suara 10.945 suara. 

e. Bahwa dengan sudah tercapainya titik temu diantara semua 

kreditur dengan debitur, maka diharapkan voting perdamaian 

dapat segera terlaksana. 

3. Pailit 

Dari Voting Kreditur telah diterima dan dapat dilaksanakan 

melalui putusan Homologasi ini sehingga Debitur harus 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian yang 

diajukan olehnya, sehingga para kreditur juga dapat mendapatkan 

hak-haknya dalam memperoleh pelunasan dari Debitur. Tetapi 

setelah terjadi putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-

PKPU/2015/Pn Niaga Smg tertanggal 01 Juni 2015 yang kemudian 
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muncullah permohonan yang memohon untuk PT.Njonja Meneer 

membatalkan perjanjiannya dan menyatakan PT.Njonja Meneer 

dalam keadaan Pailit, yaitu dengan Nomor perkara 11/Pdt.Sus-

Pailit/2017/PN Niaga Smg yang diajukan oleh Hendrianto Bambang 

Santoso tertanggal 20 Juni 2017 dengan duduk perkara sebagai 

berikut : 

Dalam hal ini HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO, 

bertempat tinggal di Turisari RT 003 / RW 019, Kelurahan Palur, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi 

kuasa kepada Eka Windhiarto., S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan 

Kuntowati Sri H aryani, S.H., CLA., Para Advokat berkantor di Jalan 

Medoho Permai Nomor : 5, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 

Juni 2017, selanjutnya disebut Pemohon. 

PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat 

dengan PT  NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan 

Raden Patah No. 191-199, diwakili oleh Charles Saerang selaku 

Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 

15 tanggal 8 April 2013 dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH 

Notaris di Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Ode 

Kudus, S.H., dan Adrisman, S.H.,M.H, para Advokat yang berkantor 

pada Kantor Advokat, Pengacara Dan Konsulan Hukum JK Law 

Office beralamat di  Epicentrum Walk, 5
th

 floor, Suites South 529 A, 

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon; 
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 

2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juni 2017 

dibawah Register Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. 

Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg,  telah mengajukan 

permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut: 

1. Bahwa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 

telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) oleh PT. CITRA SASTRA GRAFIKA dan PT. 

NATA MERIDIAN INVESTARA terhadap PT. 

PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat PT. 

NJONJA MENEER yang tercatat dalam registrasi Perkara 

Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. 

2. Bahwa dalam proses PKPU PT. NJONJA MENEER, DR. 

Charles Saerang dalam kedudukan selaku Direktur Utama telah 

mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015. 

3. Bahwa kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara 

tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang 

diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada 

tanggal 01 Juni 2015.   

4. Bahwa dalam Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) 

ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima 

milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh 

lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir 

Juli 2015 hingga Juni 2020. 
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5. Bahwa ternyata TERMOHON / PT. NJONJA MENEER tidak 

melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam 

Proposal Perdamaian atau  didalam Putusan Homologasi a quo 

yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh 

juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). 

6. Bahwa seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi 

TERMOHON berkewajiban untuk melakukan pembayaran / 

cicilan kepada PEMOHON selama 5 (lima) tahun yakni di mulai 

dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak 

akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan 

Perdamaian ini, maka TERMOHON seharusnya sudah 

melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni 

Juli 2015 sampai Mei 2017. 

7. Bahwa TERMOHON telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar 

cek yang kesemuanya TIDAK DAPAT dicairkan karena 

REKENING DITUTUP sebagaimana bukti surat yang 

dikirimkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 

15 Juni 2015. 

8. Bahwa sebagian Bilyet Giro tersebut telah ditolak oleh Bank 

Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU Solo) dengan 

alasan saldo tidak cukup.  

9. Bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum tersebut di atas 

membuktikan bahwa TERMOHON telah lalai memenuhi isi 

Putusan Perdamaian / Homologasi yang diputus oleh Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015 a 

quo. 
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10. Bahwa menurut Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan : 

f. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian 

yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi 

perdamaian tersebut. 

11. Bahwa selanjutnya, Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang  menyatakan bahwa : 

g. Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, 

Debitor juga harus dinyatakan pailit. 

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah 

sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 

membatalkan Perjanjian Perdamaian a quo serta menyatakan 

TERMOHON dalam keadaan Pailit. 

13. Bahwa untuk kepentingan proses kepailitan TERMOHON, 

PEMOHON dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menunjuk 

dan mengangkat : (i) seorang hakim dari lingkungan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim 

pengawas yang melakukan pengawasan terhadap proses 

kepailitan terhadap TERMOHON; serta menunjuk (ii) : 

- Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 
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Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 

Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, 

Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, 

Jakarta Barat, Telf : 021-56944191. 

- Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 

Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, 

Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, 

Jakarta Barat. 

- Imam Setiadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di 

Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega 

Peterongan, Jalan Kanal Nomor : 5 – C, Sompok, 

Semarang, Jawa Tengah. 

c) Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Tanggungjawab 

Perusahaan Pailit Dalam Proses Pelunasan Hutang Bagi Para 

Kreditur 

1. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan membereskan harta pailit 

PT. Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit) terhadap pelunasan 

hutang bagi para kreditur yaitu terletak pada proses pelelangan, karena 

dalam proses pelelangan tersebut aset yang dilelang tidak langsung 

ada peminatnya, sehingga para kurator harus mengulangi kembali dari 
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tahapan awal dalam proses pengajuan lelang sampai dengan terjualnya 

aset yang di lelang, sehingga dalam proses lelang ini menjadi suatu 

hambatan yang dihadapi oleh Kurator untuk dapat membereskan 

hutang-hutang kreditur. Dan harta yang dijual harganya rendah dan 

tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. 

2. Harta yang dilelang kurang untuk melunasi hutang-hutangnya, karena 

setiap barang yang ada pemyusutan sehingga harga jualnya kurang 

untuk melunasi hutang tersebut, sehingga pelunasan kreditur konkuren 

menunggu uang cukup untuk melunasi semuanya, sehingga sampai 

saat ini hutang-hutang dari Debitur belum terlunasi karena kendala 

kurangnya uang untuk melakukan pelunasan karena aset yang akan 

dijual tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan sehingga 

ketimpangan harga tersebut yang membuat menjadi terhambat. 

2. Penelitian di Lapangan 

a. Kurator 

Tugas seorang kurator adalah untuk mengurus dan membereskan 

harta pailit yang ada dan setelah dilakukannya pemberesan akan 

dilakukan pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas. 

Pelaksanaan tanggungjawab PT. Perindustrian Njonja Meneer (dalam 

pailit) terhadap pelunasan hutang bagi para kreditur adalah apabila 

setelah PKPU atau perdamaian pertanggungjawaban yaitu memenuhi 

semua kewajiban yang tertera di perjanjian perdamaian, jika setelah 

dinyatakan putusan pailit maka tidak ada pertanggungjawaban dari PT. 

Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit) terhadap pelunasan hutang ke 

para kreditur. Upaya yang dilakukan oleh kurator apabila termohon 

mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu mengikuti 

prosedur yang sudah ada dan proses pemberesan harta pailit tetap 
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berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 16 butir 1 Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 

2004. Apabila upaya kasasi yang telah dilakukan tersebut ditolak, maka 

tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh PT. Njonja Meneer (dalam 

pailit). Upaya yang telah dilakukan oleh kurator dalam membereskan 

harta pailit dari PT. Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit) tetap 

berjalan sesuai prosedur yang telah ada adalah pada tahap awal ketika 

penyitaan atau penyegelan oleh Tim Kurator terkait harta pailit PT. 

Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit), pendataan aset, dan 

melakukan pelelangan aset di kantor lelang. 

Kurator yang bertugas untuk membereskan harta dari PT Njonja 

Meneer terlah melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini, dengan 

menawarkan aset , menjual aset dan juga menginformasikan dengan baik 

kepada hakim pengawas maupun kreditor. Sehingga kurator dalam 

melakukan tugasnya mengalami hambatan yaitu dalam menjualkan aset 

tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan sehingga berberbeda 

selisih yang menjadikan suatu hambatan. 

b. Pengadilan 

Dalam putusan pailit termohon, selain kurator yang diangkat oleh 

pengadilan harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk 

dari hakim pengadilan yang masih aktif. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu 

Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum 

mengambil suatu putusan mengenai pemberesan harta pailit. Hakim 

pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau 

memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan 
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tentang segala hal mengenai kepailitan. Sesuai dengan pasal 86 butir 1 

Dalam rapat kreditur : 

“hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat 

rapat kreditor pertama yang diselenggarakan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit 

diucapkan.”  

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan 

Negeri Semarang diperoleh informasi bahwasannya apabila sudah terjadi 

adanya perjanjian Homologasi tetapi tidak dilaksanakan semaksimal 

mungkin oleh Debitor, maka upaya bisa diajukan oleh pihak pemohon 

yang merasa dirugikan apabila tidak terlaksananya pembayaran utang 

tersebut. 

Hakim melakukan pertimbangan dalam memutus permohonan kepailitan 

ini serta menunjuk Edy Suwanto S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas, 

yang bertugas merapatkan dalam pembuatan penetapan, menjadwalkan 

rapat-rapat kreditur untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai 

tagihan dalam hal ini Hakim Pengawas membuka peluang untuk kreditur-

kreditur mengajukan tagihannya. Serta Hakim Pengawas  rapat kreditur 

terdiri dari beberapa kali yang terdiri  

1. Rapat kreditur yang pertama 

2. Rapat Tagihan yang diajukan kepada Kurator 

3. Rapat mengenai Pencocokan Utang ( Verifikasi ) 

Setelah melakukan verifikasi yaitu sudah menjadi tanggungjawab kurator 

untuk selanjutnya memberikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap 3 

bulan sekali untuk melihat perkembangan dalam pelaksanaan pelunasan 

utang-utang kreditur. Dalam wawancara dengan Edy Suwanto S.H.,M.H 

sebagai Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Semarang menyebutkan 
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bahwa pertimbangan hakim itu sudah tercantum dalam putusan, sebagai 

berikut: 

Dalam permohonan Hendrianto Bambang Santoso Terhadap PT. 

Njonja Meneer, Hendrianto Bambang Santoso sebagai Pemohon 

memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk memeriksa dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan 

dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor  : 

01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015; 

3. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya; 

4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses 

kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat : 

- Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : 

AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat 

di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman 

Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191; 

- Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : 

AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat 
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di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman 

Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat; 

- Imam Setiadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : 

AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan 

Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor : 

5 – C, Sompok, Semarang. 

5. Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta 

pailit dari TERMOHON. 

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara. 

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, 

Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dari 

pemohon, menimbang bahwa permohonan Pemohon terhadap Termohon 

pada pokoknya adalah menyatakan batal perdamaian yang disahkan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang 

yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) 

Nomor : 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015 

serta Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Yang 

dianggap oleh Pemohon sebagai itikad tidak baik karena tidak 

melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian ( Homologasi ) . 

Perjanjian Homologasi terjadi setelah adanya putusan PKPU oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang 

dituangkan dalam putusan Nomor 01/Pdt.Sus-

PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., yang menyatakan pada waktu itu PT.Njonja 
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Meneer dalam kondisi PKPU sementara untuk paling lama 45 ( empat 

puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Ketika Putusan 

PKPU diucapkan dan telah disetujui oleh para Kreditur maka terjadilah 

yang dinamakan Perjanjian perdamaian (Homologasi) Nomor : 01/Pdt-

Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015 Yang mencatat 

seluruh kreditur beserta utang-utangnya. Tetapi dalam kenyataannya 

PT.Njonja Meneer tidak melaksanakan Putusan Homologasi tersebut dan 

mengakibatkan timbulnya permohonan dari Hendrianto Bambang 

Santoso dengan membuktikan fakta-fakta dalam persidangan. 

c. Pengacara  

Kendala yang dialami yaitu pengacara lebih pasif karena hanya 

menunggu pelaporan dan pelunasan dari kurator maupun hakim 

pengawas dan juga pada pencocokan utang karena kreditur banyak dan 

jumlah yang besar maka harus lebih teliti dan melampirkan bukti-bukti 

yang kuat untuk membuktikan bahwa kreditur yang sah dan memiliki hak 

untuk memperoleh pelunasan dari debitor seperti bilyet giro yang 

blong/kosong, rekening yang ditutup yang bertanda bahwa tidak ada 

etikad baik dari debitor itu sendiri. 

Pengacara kreditur ini yaitu berposisi sebagai wakil dari kreditur 

konkuren, maka dari itu pengacara ini hanya menunggu penjualan harta-

harta sampai cukup untuk dibagikan kepada semua kreditur konkuren 

untuk pelunasannya dan juga dapat mengawasi atau mengikuti proses 

berlangsung yang dilakukan oleh Kurator. 

B. Pembahasan  

a. Pengaturan proses pelunasan hutang bagi para kreditur dalam 

pemenuhan hak-hak dari kreditur. 
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Penelitian Teori & Peraturan Analisis 

Setelah diadakannya rapat-

rapat kreditor untuk 

menverifikasi utang-utang 

debitor maka, munculah 

berbagai pihak yang 

mempunyai piutang kepada 

debitor sehingga diperoleh 

dan tentukan sesuai dengan 

haknya yaitu pihak-pihak 

yang termasuk ke dalam 

kreditur separatis, kreditur 

preferen, dan kreditur 

konkuren yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kreditur Separatis 

- Bank Papua 

Sudah langsung menjual 

aset yang dijaminkan 

oleh Debitur. 

2. Kreditur Preferen 

- KPP Madya Semarang 

- KPP Pratama Gayam 

3. Kreditur Konkuren 

- PT Nata Meridian 

Investara 

- Sulistyo/Alpha Fragance 

- Fatimah/PD Kondang 

Jaya 

- Kwee Li Chen/CV 

Senita 

- Toni Budi Harja/TJ 

Intan 

- Wahadi/PT Allegra Tri 

Mitra 

- Chozin Ahmad 

Fauzy/CV Kartini Jaya 

- Suwaji 

- Siti Fatimah/Johar 

- Romadhon/UD Kartika 

- Cornelius Edy Hasan/PJ 

Ada Rasa 

- Cokro Soegito/PT 

Supratik Suryamas 

- Ngasri/Sanggar 

Ketiga jenis kreditur 

telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang: 

1.  Kreditur separatis 

dalam Pasal 55 

menyebutkan 

“Dengan tetap 

memperhatikan 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

56, Pasal 57, dan 

Pasal 58, setiap 

Kreditor pemegang 

gadai, jaminan 

fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, 

atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya, 

dapat mengeksekusi 

haknya seolah-olah 

tidak terjadi 

kepailitan.” 

Kreditur separatis 

dapat mengeksekusi 

atau menjual 

langsung jaminan 

yang di pegang oleh 

kreditur sehingga bisa 

menjadi alat pelunas 

utang-utang tersebut. 

Apabila harta atau 

aset tersebut masih 

kurang maka bisa 

mengajukan sebagai 

kreditur Konkuren 

sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 138. 

2. Kreditur Preferen 

juga bisa dikatakan 

1. kreditur     

separatis dalam 

hal proses 

pelunasan ini 

sudah mengacu 

pada pasal 55 UU 

Kepailitan yang 

memperbolehkan 

menjual atau 

mengeksekusi 

haknya seolah-

olah tidak terjadi 

kepailitan dan 

bisa mendapatkan 

pelunasan paling 

awal, karena 

sudah sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku 

pada UU 

Kepailitan. 

Dalam hal ini 

Kreditur separatis 

diuntungkan 

dengan pasal 55 

ini karena 

mempunyai hak 

khusu untuk 

langsung menjual 

harta yang 

dijaminkan dari 

debitur untuk 

kreditur separatis 

ini. Kreditor 

separatis ini yaitu 

sudah berhasil 

menjual barang 

jaminannya yaitu 

sebelum 60 hari. 

 

 

 

2. Kreditur Preferen 

dalam kasus ini 
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Tanaman Sumber Asri 

- Njo Joko Santosa 

- Rosy Juliati/Roesmata 

- Wahyu 

Ahadiyah/Kemika Raya 

- Leo Susanto & 

Monasroh 

- Heru Budiyanto/PT 

Quabran Sinergi 

Komunika 

- Hendrianto Bambang 

- Mohammad Ashar qq 

Jaya Abadi 

- Mohammad Ashar qq 

Duta Makmur 

- Mohammad Ashar qq 

Matahari 

- Mohammad Ashar qq 

Dezar Plastik 

- Mohammad Ashar qq 

Hasil Tani 

- Susanto Setiadi/Kopkar 

Srikaton 

- Karyawan Njonja 

Meneer 

- Wasis Wisnu Wardhana 

- Ary Wibowo, SH 

- Yuli Setyowati 

- Ratna Apriliani 

- Herman Hartono 

- Mochamad Chandra 

Basuki 

 

kreditur yang 

diistimewakan karena 

haknya pada Pasal 

113 butir b 

mencantumkan “batas 

akhir verifikasi pajak 

untuk menentukan 

besarnya kewajiban 

pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan di bidang 

perpajakan” dan Pasal 

168 Undang-Undang 

Kepailitan “Jumlah 

uang yang menjadi 

hak Kreditor yang 

telah dicocokan 

berdasarkan hak 

istimewa yang diakui 

serta biaya kepailitan 

wajib diserahkan 

langsung kepada 

Kurator, kecuali 

apabila Debitor telah 

memberikan jaminan 

untuk itu” dan juga 

dalam pasal 169 

“Apabila piutang 

yang hak 

istimewanya diakui 

dengan syarat, 

kewajiban 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 168 terbatas 

pada pemberian 

jaminan, dan apabila 

pemberian jaminan 

tersebut tidak 

dipenuhi, Kurator 

hanya wajib 

menyediakan suatu 

jumlah cadangan dari 

harta pailit sebesar 

hak istimewa 

tersebut.” Kreditur 

sudah 

terbayarkan 

karena istimewa 

dan harus segera 

dilakukan 

pelunasannya. 

Istimewa dalam 

hal ini yaitu 

utang yang 

didahulukan dari 

utang-utang 

lainnya dan juga 

di kasus ini yaitu 

kantor pajak 

sebagai urusan 

negara harus di 

istimewakan. 

Pada kasus ini 

dari sisi pajak 

sudah terjadi 

pelunasan antara 

Debitur dan 

Kreditur yaitu 

kantor pajak KPP 

Pratama Gayam 

dan KPP Madya 

Semarang.  
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preferen ini 

mempunyai hak yang 

istimewa karena 

apabila utang yang 

harusnya dilunasi 

tetapi tidak dilunasi 

maka kurator 

menyediakan suatu 

jumlah cadangan dari 

harta pailit 

keseluruhan. 

 

 

3.Kreditur Konkuren 

sebenarnya bisa 

ditambahkan sesuai 

dengan kondisi harta 

contohnya pada pasal 

36 (3) ,pasal 138, dan 

pasal 176 yang 

menyebutkan bahwa 

apabila harta yang 

diperoleh dari 

pelunasan tidak 

mencukupi untuk 

melunasi utang-utang 

tersebut maka bisa 

diajukan 

kekurangannya 

menjadi kreditur 

konkuren tanpa 

mengurangi hak atau 

angunan dari kreditur 

separatis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kreditur konkuren 

dalam kasus ini 

menjadi kreditur 

yang paling 

banyak sehingga 

proses 

pelunasannya 

masih berjalan 

hingga saat ini 

dan bersama-

sama dalam 

pelunasannya 

oleh karena itu 

aset-aset dari 

Debitur harus 

laku terjual 

semua untuk 

melunasi utang-

utang kreditur. 

Proses pelunasan 

dalam 

pemenuhan hak-

hak ini 

menunggu semua 

harta laku terjual 

dan susah cukup 

untuk dilakukan 

pelunasan, dan 

sampai sekarang 

masih 

dilaksanakan 

proses penjualan 

tersebut. 
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b. Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan Pailit Terhadap Pelunasan 

Hutang Bagi Para Kreditur 

Penelitian Teori & Peraturan Analisis 

Prosedur setelah 

Pengadilan menyatakan 

atau memutuskan pailit 

terhadap Debitur yaitu : 

1. Rapat Kreditur 

Rapat kreditur ini 

dilaksanakan atau di 

tentukan jadwalnya oleh 

Hakim Pengawas selaku 

yang ditunjuk oleh 

Pengadilan Niaga 

Semarang untuk 

mengawasi jalannya 

proses pelunasan hutang-

hutang dari Debitur 

kepada Kreditur. Segala 

utang-utang yang 

diajukan oleh Kreditur 

kemudian dicocokan atau 

di verifikasi oleh pihak 

Kurator maupun panitia 

kreditor sehingga untuk 

mengetahui siapa saja dan 

berapa jumlahnya kreditur 

yang diakui oleh debitur 

yang telah dicocokan 

dengan cacatan dari 

Debitur. Kreditur yang 

diakui oleh Debitur harus 

menunjukan bukti bahwa 

ia adalah kreditur yang 

benar-benar mempunyai 

piutang kepada Debitur. 

 

 

 

 

 

1. Rapat Kreditur 

sebagaimana diatur 

dalam bagian ketiga 

paragraf ke 4 Pasal 

85 Undang-Undang 

kepailitan 

menyebutkan Hakim 

pengawas dalam hal 

rapat kreditur 

bertindak sebagai 

ketua dan juga 

Hakim pengawas 

dalam pasal 86 

menentukan hari, 

tanggal, waktu, dan 

tempat untuk 

melaksanakan rapat 

kreditur pertama 

untuk melakukan 

pencocokan utang 

antara Debitur 

dengan Kreditur 

dalam jangka waktu 

paling lambat 30 

(tigapuluh) hari 

setelah tanggal 

putusan. Dalam Pasal 

88 menyebutkan 

kreditur yang 

mempunyai hak 

suara adalah kreditur 

yang diakui, kreditur 

yang diterima dengan 

syarat dan pembawa 

suatu piutang atas 

tunjuk yang telah 

dicocokan. 

 

1. Rapat Kreditur 

yang telah 

dilaksanakan 

oleh Hakim 

Pengawas selaku 

Ketua sudah 

sesuai dengan 

ketentuan 

Undang-Undang 

yang mengatur 

sehingga sampai 

saat ini berjalan 

sudah sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku dan 

tidak ada 

keberatan dari 

pihak-pihak 

terkait. Hakim 

Pengawas dan 

Kurator sudah 

melaksanakan 

tugas sebaik 

mungkin dan 

berusaha tidak 

merugikan kedua 

pihak yaitu 

Debitur maupun 

Kreditur dalam 

hal ini Debitur 

juga harus 

mencocokan 

siapa saja yang 

benar-benar 

mempunyai 

utang kepada 

Debitur. 
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2. Kurator mengamankan 

harta pailit dengan 

menyegel aset-aset, surat-

surat , dokumen, uang, 

perhiasan, efek, surat 

berharga dengan 

memberikan tanda terima 

kepada Debitur pailit. 

Sehingga setelah 

penyegelan dan 

penyerahan tanda terima 

dianggap bisa 

mempermudah dari 

kinerja Kurator itu sendiri 

sehingga diharapkan 

dapat segera terselesaikan 

dan tercapainya proses 

pelunasan yang final. 

Harta-harta atau aset yang 

telah disegel oleh Kurator 

dalam artian Debitur tidak 

mempunyai hak secara 

penuh terhadap harta 

tersebut karena sudah 

diserahkan kepada 

Kurator untuk 

dilaksanakan proses 

pelunasan utang-utang . 

 

  

 

 

3. penjualan di muka umum 

oleh Kurator setelah 

menentukan dan 

melaporkan kepada 

Hakim Pengawas jumlah 

kreditur yang diakui oleh 

Debitur yang utangnya 

harus dilunasi oleh 

Debitur melalui Kurator 

berdasarkan dari rapat 

kreditur atau bisa disebut 

rapat verifikasi yang 

mencatat segala bentuk 

maupun jumlah Piutang 

2. Kurator melakukan 

penyegelan 

berdasarkan Pasal 99 

Undang-Undang 

Kepailitan dan 

Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran Utang 

yang berbunyi 

“Kurator dapat 

meminta penyegelan 

harta pailit kepada 

Pengadilan, 

berdasarkan alasan 

untuk mengamankan 

harta pailit, melalui 

Hakim Pengawas". 

Karena 

mengamankan sudah 

tugas dari kreditur 

untuk mengamankan 

harta dari debitur 

oleh karena itu harus 

meminta ijin kepada 

Hakim Pengawas 

sehingga harta tidak 

bisa dijual kepada 

orang lain ataupun 

untuk alat 

kecurangan dari 

Debitur. 

 

3. Dalam hal penjualan 

dimuka umum diatur 

dalam Pasal 185 butir 

1 menyebutkan 

bahwa “Semua benda 

harus dijual di muka 

umum sesuai dengan 

tata cara yang 

ditentukan dalam 

peraturan perundang-

undangan.” Harta yang 

masuk kedalam daftar 

untuk menjadi pelunas 

hutang wajib untuk di 

cantumkan dalam 

2. Memang sudah 

kewajiban dan 

sudah 

melaksanakan 

sesuai dengan 

aturan yang 

berlaku dengan 

prosedur benar 

dan juga demi 

mengamankan 

harta dari 

Debitur dengan 

cara menyegel 

hingga semua 

urusan pelunasan 

beres. Hakim 

Pengawas juga 

sudah benar 

karena memberi 

izin kepada 

Kurator untuk 

melakukan 

penyegelan 

terhadap harta 

dari Debitur 

sehingga tidak 

menjadi alat 

untuk dilakukan 

kecurangan 

terhadap harta 

Debitur tersebut. 

 

3. Penjualan dimuka 

umum telah 

dilaksanakan oleh 

Kurator dengan 

meminta izin dari 

Hakim Pengawas 

dan juga sudah 

diumumkan pada 

surat kabar 

wawasan dan 

pada saat 

pelelangan pasti 

ada barang yang 

terjual dan tidak 
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dari Debitur. Penjualan 

ini sangat banyak 

barangnya yang 

kemungkinan bisa 

mendapatkan masalah 

karena tidak semua 

masyarakat berminat 

untuk membeli dari harta 

ini sehingga harus 

dilakukan secara 

berulang-ulang untuk 

mendapatkan peminat 

dari harta tersebut yang 

dilakukan dengan cara 

pelelangan yang di 

umumkan pada 2 surat 

kabar. 

lelang yang dilakukan 

pada surat kabar untuk 

mendapatkan peminat 

agar barang atau harta 

tersebut dapat laku 

terjual dengan harga 

yang telah ditentukan 

oleh Kurator dan 

Hakim Pengawas agara 

tidak merugikan dari 

sisi Debitur dan 

Kreditur 

laku terjual maka 

dilakukan 

pelelangan 

kembali dan di 

tampilkan di surat 

kabar, sehingga 

harta dari Debitur 

segera ada 

peminatnya dan 

juga harga yang 

cocok sehingga 

tidak merugikan 

Debitur karena 

penjualan yang 

murah. 

 

c. Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan 

Pailit Terhadap Pelunasan Hutang Bagi Para Kreditur 

Penelitian Teori & Peraturan Analisis 

1. Hakim Pengawas 

Hakim Pengawas yang 

ditunjuk dari Pengadilan 

Niaga Semarang sesuai 

dengan pasal 15 butir ke 

1. mengatakan bahwa 

dirinya kesulitan dalam 

mengumpulkan kreditur 

karena jumlah kreditur 

yang sangat banyak 

sehingga harus lebih teliti 

dan menyeleksi kreditur-

kreditur yang sebenarnya. 

Hakim Pengawas juga 

berhak menentukan 

penjualan harta benda dari 

Debitur , dalam hal ini 

Hakim Pengawas juga 

harus netral dalam 

menentukan harga supaya 

tidak ada yang dirugikan 

1. Hakim Pengawas 

bertindak mengawasi 

segala aktifitas dari 

Kurator dalam hal 

melakukan penjualan 

aset-aset dari 

Debitur, oleh karena 

itu Kurator harus 

meminta izin kepada 

Hakim Pengawas 

sesuai dengan Pasal 

33 Undang-Undang 

Kepailitan dan 

Penundaan 

Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

Serta apabila ada 

harta atau aset yang 

mau terjual, dan juga 

Hakim Pengawas dan 

Kurator bersama-

1. Hakim Pengawas 

sudah 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku 

tetapi untuk Pasal 

74 mengatakan 

bahwa laporan 3 

(tiga) bulan sekali 

itu bisa 

situasional sesuai 

dengan keadaan 

yang ada, karena 

sewaktu waktu 

ada yang bisa 

tertarik dengan 

aset Debitur, kan 

Hakim Pengawas 

juga sudah 

menentukan 
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dalam penjualan aset dari 

Debitur. Dan juga hakim 

pengawas juga hanya 

menerima laporan dari 

kurator selaku pemegang 

harta dari debitur yang 

pailit, sehingga hakim 

pengawas hanya 

menunggu saja laporan 

dari kurator. 

2. Kurator 

Melakukan pelaporan 

kepada hakim pengawas 

untuk perkembangan dari 

harta debitur, Kurator juga 

mengalami kendala 

penjualan misalnya :  

Aset-aset seperti AC, 

Meja, kursi, lemari, 

mesin-mesin, dll 

Susah terjual karena minat 

dari pembeli juga sedikit 

karena 

mempertimbangkan juga 

dari kualitas barang atau 

benda yang akan dibeli 

sehingga sulit untuk 

terjual, dan apabila ada 

peminatnya maka 

meminta harga yang 

sangat rendah sehingga 

Hakim Pengawas dan 

Kurator susah menentukan 

karena takut merugikan 

Debitur maupun Kreditur 

karena penentuan harga 

yang rendah. Oleh sebab 

itu menjadi suatu 

hambatan yang susah 

untuk Hakim Pengawas 

dan Kurator untuk 

melakukan penentuan 

harga yang wajar untuk 

barang-barang Debitur.  

 

 

sama menentukan 

harga penjualan 

untuk aset-aset agar 

tidak merugikan 

Debitur dan Kreditur.  

 

 

 

 

 

2. Kurator sesuai 

dengan ketentuan 

Pasal 74 Undang-

Undang Kepailitan 

menyebutkan bahwa 

“Kurator harus 

menyampaikan 

laporan kepada 

Hakim Pengawas 

mengenai keadaan 

harta pailit dan 

pelaksanaan tugasnya 

setiap 3 (tiga) bulan.” 

Serta segala sesuatu 

atau upaya dari 

Kurator harus 

mendapat izin dari 

Kurator sesuai dengan 

Pasal 33 “Dalam hal 

sebelum putusan 

pernyataan pailit 

diucapkan, penjualan 

benda milik Debitor 

baik bergerak maupun 

tidak bergerak dalam 

rangka eksekusi sudah 

sedemikian jauhnya 

hingga hari penjualan 

benda itu sudah 

ditetapkan maka 

dengan izin Hakim 

Pengawas, Kurator 

dapat meneruskan 

penjualan itu atas 

tanggungan harta 

pailit.”  

harga sesuai 

dengan 

kewajaran dan 

tidak merugikan 

Debitur maupun 

Kreditur. 

 

 

 

 

2. Kurator pada 

Pasal 74 tugasnya 

melaporkan 

kepada Hakim 

Pengawas 3 (tiga) 

bulan, tetapi 

kurator bisa atau 

dapat melaporkan 

maupun 

berkomunikasi 

dengan Hakim 

Pengawas kapan 

saja tergantung 

situasional yang 

ada dalam 

pengelolaan harta 

dalam kasus ini 

Kurator 

melaporkan 

kepada Hakim 

Pengawas 2  

(dua) minggu 

sesuai dengan 

perkembangan 

yang ada pada 

harta debitur. 

Kurator juga 

sudah atau selalu 

meminta izin 

ataupun 

pertimbangan 

kepada Hakim 

Pengawas untuk 

menentukan 

keputusan. 
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3.Pengacara 

Wakil dari Kreditur ini 

menjumpai kendala dari 

pelunasan itu sendiri 

karena utang-utang tidak 

segera terselaikan dan 

terlunasi juga hanya 

menunggu perkembangan 

dari hakim pengawas dan 

kurator selaku pemegang 

harta dan pengawas 

kinerja dari kurator yang 

hanya menerima laporan 

dari kurator dan Hakim 

Pengawas. Pengacara juga 

mengalami hambatan 

dalam pencocokan utang 

dengan catatan dari 

Debitur dan membawa 

bukti-bukti sebagai 

kreditur agar diakui 

sebagai kreditur yang sah. 
  

3. Pengacara sebagai 

wakil dari Kreditur 

juga mendapatkan 

pelaporan dari 

Kurator serta Hakim 

Pengawas Pasal 74 

butih ke 2 “Laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) bersifat terbuka 

untuk umum dan 

dapat dilihat oleh 

setiap orang dengan 

cuma-cuma.” Yang 

berarti laporan itu 

secara umum dan bisa 

dilihat semua orang 

termasuk dari 

Kreditur itu sendiri 

3.Pengacara dalam 

hal ini terlihat 

lebih pasif karena 

hanya menunggu 

pelaporan dari 

kepada Hakim 

pengawas agar 

Hakim Pengawas 

menyampaikan 

kepada Kurator 

agar  

penjualannya 

dipercepat dan 

segera 

terselesaikan. 

Pengacara juga 

berkontribusi 

aktif terhadap 

proses 

pencocokan utang 

kreditur 

 

Hambatan yang ada dalam proses pelunasan ini terus diminimalkan oleh 

Kurator selaku pemegang harta kekayaan dari Debitur, Kurator sejauh ini dalam 

proses pelunasan  telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, 

walaupun menemui kendala-kendala penjualan atau pemberesan harta. karena 

sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditentukan pada UU 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Kurator dan Hakim Pengawas dalam hal proses pelunasan hutang ini terus 

berkontribusi untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

 


