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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir 

yang berjudul “ Judicial Review terhadap Kewenangan Kurator dalam Mengurus 

dan Membereskan Harta Pailit” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dalam 

Undang-Undang Kepailitan terlalu luas dan tidak memiliki batasan yang tegas 

sampai sejauh mana kuurator dapat bertindak, oleh karena itu sebaiknya tugas 

dan wewenang tersebut yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) ayat (2), Pasal 

69 ayat (2), dan Pasal 184 ayat (1) tersebut dibatasi agar dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada kurator. Pasal 

tersebut berpotensi menimbulkan kerugian karena dalam pengurusan harta 

pailit, kurator dapat bertindak sebagai direksi suatu perusahaan untuk 

melanjutkan usaha debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal tersebut dapat 

menimbulkan kerugian terhadap harta pailit karena tidak setiap orang memiliki 

kompetensi (expertise) di bidang usaha debitor yang dinyatakan pailit tersebut. 

Jika kurator melanjutkan usaha debitor tersebut namun kurator tidak memiliki 

kompetensi terhadap bidang usaha yang dijalankan debitor, maka hal tersebut 

justru berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 16 ayat (2) 

Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kurator, karena pada 

penjelasan Pasal 16 ayat (2) yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang 
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telah dilakukan kurator”, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan 

pemberesan harta pailit, dan yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat 

Debitor”, adalah bahwa perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan 

manapun. Hal tersebut tentunya memberikan kerugian kepada debitor jika 

terjadi pembatalan pailit melalui kasasi maupun peninjauan kembali. Pada 

Pasal 69 ayat (2) kurator tidak diwajibkan mendapat persetujuan maupun 

pemberitahuan terhadap debitor dalam melakukan pengurusan dan 

pemberersan. Hal tersebut penting mengingat dalam melakukan pengurusan, 

kurator yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang dijalankan 

debitor sebaiknya memberitahukan kepada debitor terlebih dahulu untuk 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh kurator.  

Selanjutnya dalam Pasal 72 kurator memiliki tanggung jawab secara 

pribadi atas apa yang dilakukannya dan dapat digugat secara perdata oleh pihak 

yang merasa dirugikan oleh kurator. Hal tersebut hanya akan menjadi 

kemenangan di atas kertas jika kurator tidak memiliki kemampuan finansial 

yang cukup  untuk membayar kerugian yang dilakukan. Mengingat perkara 

kepailitan melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 sudah tepat. Pasal 16 

ayat (1) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 

Dasar 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun.” Karena hak milik yang diambil tersebut merupakan tujuan dari 

Undang-Undang Kepailitan yaitu sita umum atas seluruh aset Debitor yang 
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dinyatakan pailit, sehingga tidak ada hak milik yang diambil secara 

sewenang-wenang.  

Terkait dengan Judicial Review Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut yang 

perlu diperhatikan adalah implementasi dari Pasal tersebut yang berpotensi 

terjadinya penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh kurator. Salah satunya 

yaitu kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit, jika kurator mendapat 

persetujuan oleh panitia kreditor atau hakim pengawas (Pasal 104 UUK) maka 

kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit. Pada kasus TPI, kurator 

melanjutkan usaha debitor pailit yaitu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. 

Dalam melanjutkan usaha debitor tersebut, kurator dianggap melampaui 

tugasnya untuk mengamankan harta pailit yaitu mengotak-atik manajemen TPI 

hingga mengatur operasional siaran. Untuk melanjutkan suatu bidang usaha 

dalam hal ini bidang pertelevisian tentunya harus memiliki keahlilan khusus 

(expertise) karena tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menjalankan 

suatu perusahaan, jika tidak memiliki kemampuan bukan tidak mungkin justru 

akan merugikan harta pailit yang dikelola. Terlebih lagi, pernyataan pailit 

dalam kasus TPI dibatalkan pada tingkat kasasi. Namun hal tersebut sudah 

menjadi tugas kurator karena dalam sistem hukum Indonesia tujuan kepailitan 

adalah sita umum, sehingga wajar jika kurator memiliki wewenang yang sangat 

luas dalam mengelola harta pailit. Oleh karena itu sebaiknya diberikan batasan 

yang tegas terhadap kewenangan kurator dalam mengurus maupun 

membereskan harta pailit. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

penulis mengajukan beberapa saran terkait dengan kewenangan kurator dalam 

mengurus dan membereskan harta pailit. 

1. Kewenangan kurator dalam UUK terlalu luas, oleh karena itu sebaiknya 

diberikan batasan yang tegas sampai sejauh mana kurator dapat bertindak, hal 

ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang 

dilakukan oleh kurator. 

2. Terhadap kewenangan kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang pailit, 

sebaiknya kurator memiliki kemampuan, keahlian, dan profesionalisme untuk 

menjalankan usaha debitor yang dijalankan tersebut, agar harta pailit tidak 

mengalami kerugian. Hakim Pengawas yang mengawasi kinerja kurator juga 

sebaiknya memiliki keahlian khusus dalam hal mengawasi kurator yang 

menjalankan tugas melanjutkan usaha debitor, agar hakim pengawas 

mengetahui apakah tindakan kurator tersebut dapat dibenarkan atau tidak. 

  


