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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis 

paparkan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Akibat hukum atas keluarnya putusan pernyataan pailit oleh 

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 124 K/Pdt. Sus/2011 

terhadap pihak-pihak, terutama terhadap PT. Istaka Karya (Persero), 

pemegang saham dan bagi para kreditor. 

a . Terhadap Kekayaan Debitor Pailit 

Seluruh harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit berada 

dibawah penyitaan umum (sita umum). Penyitaan itu berlaku 

untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu 

seperti halnya sita jaminan. 

b . Terhadap Perikatan Debitor Pailit 

Dalam Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan pada 

prinsipnya bahwa  semua perikatan debitor yang terbit (yang 

timbul) setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi 

dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut 

menguntungkan harta pailit. 
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c . Terhadap Perjanjian Kerja Antara Debitor dengan Karyawan. 

Pasal 39 UUK-PKPU mengatur mengenai ketentuan akibat 

hukum terhadap perjanjian kerja antara debitor pailit dengan 

pekerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa bagi pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat 

memutuskan hubungan kerjanya.  

d . Terhadap Perjanjian Sewa menyewa Debitor     

Dalam hubungan dunia usaha/bisinis tidak jarang kita jumpai 

adanya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara si 

penyewa dan si pemberi sewa. Oleh karenanya  tidak tertutup 

kemungkinan bahwa debitor yang sebelum keluarnya putusan 

pernyataan pailit, telah membuat perjanjian sewa menyewa 

atas sesuatu objek dengan pihak lain.  

e . Terhadap Restrukturisasi Perseroan 

PT. Istaka Karya (Persero) sebagai suatu institusi dalam hal ini 

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan 

sebagai akibat hukum atas adanya pernyataan pailit oleh 

Mahkamah Agung adalah dengan melakukan restrukturisasi 

yang didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-

undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara pada BAB III tentang restrukturisasi dan privatisasi. 
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2. Aspek-aspek yang yang harus diperhatikan terkait kepailitan suatu 

BUMN antara lain adalah dengan memperhatikan: 

a. Aspek Yuridis 

Adalah dengan mnerapkan dan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan merupakan dasar atau 

landasan hukum dalam menimbang dan memutus atas suatu 

permohonan pernyataan pailit terhadap badan usaha, khususnya 

BUMN sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang serta dengan memperhatikan juga ketentuan 

dan peraturan perundangan-perundangan lain yang ada kaitannya. 

b. Aspek Ekonomi dan Kelangsungan Usaha 

PT. Istaka Karya (Persero) sebagai salah satu perusahaan BUMN 

yang bergerak dibidang Konstruksi telah banyak memberikan 

konstribusi baik kepada negara maupun kepada masyarakat, 

sehingga secara keekonomian dan kelangsungan usaha masih 

memiliki potensi dan prospek yang sangat baik untuk mengambil 

peran pada sektor usaha yang digelutinya sehingga kesempatan 

untuk hidup dan berkembang hasruslah diberikan kepada BUMN 

tersebut. 

c. Aspek Sosial 
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Salah satu aspek yang perlu kranya menjadi perhatian dan 

pertimbangan dalam memailitkan suatu badan usaha terutama 

sekali apabila perusahaan itu adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah aspek sosial. Pailitnya suatu badan usaha akan 

mengakibatkan terjadinya pengangguran dan kehilangan pekerjaan 

bagi ratusan bahkan mungkin ribuan tenaga kerja potensial. 

Kehilangan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja tentunya akan 

berdampak pula pada tingkat kesejahteraan sosial. Oleh karenanya 

aspek sosial terkait proses kepailitan suatu BUMN maupun badan 

hukum lainnya perlu kiranya menjadi hal yang dipertimbangkan 

sebelum dijatuhkan putusan pailit. 

5.2  Keterbatasan 

Dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini tentunya sebagai 

manusia biasa, penulis tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan-

kekurangan yang ada. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan 

dan kritikan-kritikan dari semua pihak atas keterbatasan yang dimiliki 

penulis dalam rangka perbaikan untuk masa-masa yang akan datang. 

5.3  Rekomendasi 

a. Untuk masa yang akan datang dengan adanya perkembangan dunia 

usaha yang sangat pesat, maka perlu kiranya menjadi perhatian 

pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UUK-PKPU terutama 

terkait adanya perlindungan yang berimbang antara kreditor dan 
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debitor dalam suatu proses kepailitan. Artinya bahwa dalam UUK-

PKPU yang ada sekarang yang lebih dominan adalah baru 

perlindungan bagi kreditor, sedangkan perlindungan bagi debitor 

sangat minim. Padahal debitor yang beritikat baik kepada para 

kreditornya juga seharusnya juga memperoleh perlindungan. Selain itu 

yang juga perlu untuk diperbaiki adalah perlindungan bagi kreditor 

pemegang hak tanggungan, seperti pemegang hak gadai, hak fidusia 

dan hipotek dari debitor. Sehingga harta yang sudah menjadi hak 

jaminan tidak boleh ikut dijual untuk pelunasan utang kepada kreditor.  

b. Para hakim dalam memutus suatu permohonan pernyataan pailit yang 

diajukan oleh kreditor, hendaknya memperhatikan juga keadaan 

keuangan dari debitor apakah memang sudah pantas untuk dipailitkan 

atau debitor sebenarnya masih sangat solven untuk melunasi utang-

utangnya jika dilihat dari keadaan keuangan pada saat diajukan 

permohonan pernyataan pailit. Hal ini adalah untuk menghindari 

adanya putusan pailit yang sebenarnya tidak harus terjadi pada debitor 

yang masih solven untuk melunasi utang-utangnya pada kreditornya 

sehingga penjatuhan pailit merupakan ultimum remidium. 
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