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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya serta proses 

untuk melakukan pelunasan kepada para kreditur (Studi Kasus Perkara Nomor 

11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN NIAGA Smg di Pengadilan Niaga Semarang), maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaturan hak-hak kreditur dari PT.Njonja Meneer yang berdasarkan 

putusan pengadilan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN NIAGA Smg  yaitu 

diatur dengan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur dan 

menetapkan pembagian kreditur yaitu kreditur Konkuren Pasal 138 apabila 

debitor tidak dapat melunasi maka dapat mendaftarkan menjadi Kreditur 

Konkuren dan pasal 176, kreditur Preferen Pasal 113 (b) dan Pasal 168 , serta 

Pasal 169 dan kreditur Separatis dalam Pasal 55. maka hak-hak dari kreditur 

itulah mengikuti sesuai dengan aturan maupun pembagian tersebut, sehingga 

proses pelunasan hutang-hutang dari debitur maupun kurator juga 

menyesuaikan dengan hak-hak yang didapatkan oleh kreditur. proses 

pelunasan ini juga harus sesuai dengan urutan pelunasan dan juga harus 

memperhatikan jumlah harta dari Debitur pailit.  

2. Proses pelaksanaan pelunasan setelah terjadinya putusan pailit oleh 

Pengadilan maka muncul atau timbul upaya hukum atau urutan hingga 

terjadinya pelunasan yaitu Rapat kreditur, penyegelan oleh Kurator dan 

penjualan dimuka umum atau lelang yang diumumkan lewat surat kabar. 

karena harta yang dijual atau ditawarkan kepada masyarakat umum banyak 

maka dari itu tidak langsung laku sehingga harus dilaksanakan lelang lagi dan 
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dari harta yang ditawarkan susah terjual karena kondisi barang atau kualitas 

yang menjadi pertimbangan karena harga yang ditentukan cocok dengan 

masyarakat sehingga susah terjual. Apabila diberikan harga yang murah, 

maka Debitur menjadi rugi karena kurang untuk melunasi utang dari Kreditur 

sehingga Kurator dan Hakim Pengawas sangat hati-hati dalam penjualan aset 

ini.  

3. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan oleh : 

a) Hakim Pengawas mengalami hambatan karena banyaknya kreditur yang 

mengajukan utangnya untuk diverifikasi dan  juga kesulitan dalam 

menentukan harga agar tidak merugikan Debitur maupun Kreditur. 

b) Kurator mengalami hambatan dalam penjualan aset-aset dari Debitur 

karena aset yang ada susah untuk dijual karena penawaran yang tidak 

bagus dan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Hakim 

Pengawas sehingga takut untuk merugikan Debitur maupun Kreditur, dan 

juga para penawar yang akan membeli aset dari Debitur kurang puas 

dengan aset atau harta yang ditawarkan karena kualitas yang ditawarkan 

tidak bagus atau kurang bagus. 

c) Pengacara mengalami hambatan karena jumlah Kreditur yang 

mengajukan utangnya sangat banyak sehingga dalam verifikasi dan 

pencocokan utang harus membawa bukti-bukti yang kuat untuk 

memastikan bawah kreditur yang sah dan berhak untuk mendapatkan 

pelunasan hutang terhadap Debitur.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran-saran yang dapat penulis 

berikan : 

1. Kreditor yang sangat banyak dan juga bisa dikatakan Debitor mengalami 

Insolvensi sehingga susah atau sulit untuk melunasi utang-utang Kreditur 
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sehingga saran saya kepada kreditor untuk lebih aktif bisa membantu 

menawarkan tetapi tetap pada peraturan yang menjual yaitu Kurator , 

hanya menawarkan bukan menjual sehingga barang tersebut dari Debitur 

bisa segera laku terjual sehingga bisa dilaksanakan pelunasan kepada 

Kreditur. Dan juga Kreditur juga bisa lebih pro-aktif menanyakan kepada 

Hakim Pengawas bagaimana dan sampai mana proses penjualan apakah 

ada kendala atau tidak sehingga bisa untuk mengantisipasi dengan cara 

tertentu. 

2. Proses dari pelunasan setelah putusan pailit memang susah dilakukan 

tetapi saran saya ketika harta yang ada susah dijual dengan alasan kualitas, 

maka perlu penawaran yang sedikit saja untuk diturunkan dan jangan 

sampai merugikan Debitur selaku pemilik barang dan bisa menjual dengan 

sistem borongan sehingga barang yang banyak tersebut bisa laku terjual 

dengan harga yang lumayan bagus dan pembeli bisa mengesampingkan 

untuk melihat kualitas barang yang kurang karena penyusutan barang yang 

akan dijual. 

3. Hambatan yang dijumpai oleh Kurator maupun Hakim Pengawas memang 

susah karena harta yang susah untuk dijualkan kepada umum sehingga 

harus sabar menunggu dan tetap menawarkan kepada masyarakat sehingga 

tetap dapat laku terjual dan dapat melunasi utang debitur. Saran saya yaitu 

untuk hakim pengawas dan juga kurator bisa berunding kembali untuk 

penentuan harga penjualan yang di sesuaikan dengan kualitas barang 

dilapangan dan juga menghitung penyusutan barang karena lamanya 

penjualan yang tidak laku, sehingga harus dipertimbangkan kembali 

terhadap harga penjualan supaya tetap laku terjual dan dapat melunasi 

utang-utang tersebut. 


