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BAB III

HAK KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

BILAMANA DEBITOR PAILIT

3.1. Klasifikasi Pemegang Jaminan Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan

Fidusia Bilamana Debitor Pailit

3.1.1. Prosedur Pengajuan Kepailitan

Dalam hal pengajuan permohonan pailit kepada pihak debitor, maka debitor

harus telah memenuhi syarat adanya kepailitan terhadapnya, maka adapun syarat-

syarat dalam kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-

PKPU bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat sebagai

berikut :

- Syarat adanya dua kreditor atau lebih;

- Syarat harus adanya utang;

- Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Terhadap syarat-syarat tersebut sangatlah penting untuk dipenuhi apabila

seseorang ataupun suatu instansi ingin mengajukan permohonan pengajuan

kepailitan kepada pengadilan niaga, karena apabila dalam permohonan tersebut

ternyata tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka permohonan pengajuan

kepailitan tidak akan dikabulkan oleh pihak pengadilan niaga.adapun dalam hal

ini pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit juga dijelaskan

berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUK-PKPU tentang Kepailitan dan
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat

mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor adalah :55

a. Debitor yang bersangkutan;

b. Kreditor atau para kreditor;

c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;

e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah

perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga

penyimpanan dan penyelesaian;

f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi,

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang

bergerak di bidang kepentingan publik.

Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai

dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain :56

- Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Niaga Setempat;

- Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga

Setempat;

- Surat Kuasa Khusus;

- Surat Tanda Bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku ( bagi debitor

perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan / TDP yang

dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran

55 Hadi Shubhan, Op.Cit., h. 119
56 Ibid, h.120
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yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat

pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi

pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);

- Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara

RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas),

putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);

- Daftar aset dan kewajiban  (bagi debitor perorangan), neraca keuangan

terakhir ( bagi perseroan terbatas/yayasan/partner); dan

- Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Dalam proses permohonan pengajuan pailit terdapat tahapan – tahapan  yang

harus ditempuh sebelum jatuhnya putusan pailit kepada pihak debitor, adapun

tahap-tahap yang harus dilalui pihak pemohon sebagai berikut :57

1. Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit

Dalam tahapan ini pihak pemohon mengajukan permohonan pernyataan

pailit tersebut kepada kepala ketua pengadilan niaga melalui panitera yang

kemudian panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda

terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal

yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian pada Pasal 6 ayat (3) UUK-

PKPU menyebutkan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan

pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5) UUK-PKPU jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam

57 Jono, Op.Cit., h. 87
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ayat-ayat tersebut, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam

perkara Nomor : 071/PUU-II/2004 dan Nomor : 001-002/PUU-III/2005 ketentuan

dalam Pasal 6 UUK-PKPU tidak memiliki kekuatan hukum sehingga panitera

tidak memiliki kewenangan untuk menolak perkara yang masuk.58

2. Tahap pemanggilan para pihak

Setelah mengadakan pendaftaran pada panitera, tahap selanjutnya adalah

pemanggilan para pihak yang terkait oleh Pengadilan Niaga. Adapun para pihak

yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor,

kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri

Keuangan;

- Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor

dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU telah

terpenuhi;

Rasio legis dari ketentuan yang mewajibkan memanggil debitor adalah untuk

mengkonfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai

hubungan hukumnya dan mengenai jumlah piutangnya.59 Panggilan terhadap para

pihak diatas dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat yang tercatat paling lambat

7 (Tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Pemanggilan tersebut adalah sah dan dianggap diterima oleh debitor jika

dilakukan oleh juru sita.

58 Hadi Subhan,Op.Cit.,  h.112
59 Ibid, h 123
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3. Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (5) UUK-PKPU bahwa dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan pernyataan pailit

didaftarkan, pengadilan memperlajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Kemudian diadakan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit yang

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah

tanggal permohonan didaftarkan, namun atas permohonan debitor dan

berdasarkan alasan yang cukup dalam hal debitor sakit, pengadilan dapat

menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai 25 (dua puluh lima) hari

setelah tanggal permohonan didaftarkan dengan menunjukkan surat keterangan

sakit dari dokter.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa selama putusan

permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank

Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor ;

atau

b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi;

- Pengelolaan usaha debitor; dan

- Pembayaran kepada Kreditor,pengalihan, atau pengagunan kekayaan

debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut

diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor dan permohonan atas metakkan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS 
 DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

METALIA PUSPITASARI



49

sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor tersebut dikabulkan,

maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan

jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.60 Kemudian atas hal tersebut di

jelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) selanjutnya dikatakan upaya

pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan

sementara, dan dimaksud untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan

tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugian kepentingan kreditor

dalam rangka pelunasan piutangnya. Namun demikian, untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, pengadilan dapat

mempersyaratkan agar kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang

wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan

persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis

kekayaan debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding

dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila

permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan.

Maka atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan Fidusia

hanya dapat diajukan apabila pemohon atas permohonan pernyataan pailit tersebut

adalah kreditor, sedangkan apabila pemohonnya Bank Indonesia, Bapepam, dan

Menteri Keuangan maka tidak diperlukan adanya jaminan kebendaan tersebut.

4. Tahap Putusan atas permohonan Pernyataan Pailit

Dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa permohonan

pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang

60 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit,  h. 139
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terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah

terpenuhi. Maksud dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah

adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan

tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh

permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan

pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga atas  permohonan pernyataan pailit harus

diucapan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit

didaftarkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU. Atas

putusan pengadilan Niaga tersebut wajib memuat pula:

a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

dan

b. Pertimbangan hukum pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau

ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud

sebelumnya memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu

upaya hukum yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU. Serta, salinan

putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tersebut wajib disampaikan oleh juru

sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan
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permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3

(tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang

hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hakim pengawas yang

ditunjuk adalah hakim niaga lain yang tidak menjadi hakim dalam perkara

kepailitan yang bersangkutan. Apabila dalam hal pihak debitor, kreditor, atau

pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak

mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta

Peninggalan (BHP) diangkat selaku kurator. Dimana kurator tersebut harus

independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau

kreditor yang artinya bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung

pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang

sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Serta pihak kurator

tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang lebih dari 3 (tiga) perkara.61

Atas putusan pernyataan pailit terhadap pihak debitor adapun secara umum akibat

pernyataan pailit tersebut sebagai berikut:62

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk dalam harta pailit merupakan sitaan

umum atas harta pailit yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-

Undang kepailiitan, Harta pilit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada

waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh

debitor pailit selama kepailitan;

61 Hadi Subhan,Op.Cit.,  h.126
62 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op.Cit., h. 70-71
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2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pilit dan tidak mengenai

diri pribadi debitor pailit. Misalnya tetap melangsungkan pernikahaan

meskipun ia dinyatakan pailit;

3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai

kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan

(Pasal 24 UUK-PKPU);

4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan,

tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta

pailit (Pasal 25 UUK-PKPU);

5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para

kreditor dan debitor serta hakim pengawas memimpin dan mengawasi

pelaksanaan jalannya kepailitan;

6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus

diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU);

7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu

perikatan dari harta pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan

harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27

UUK-PKPU);

8. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK-

PKPU, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengekekusi

haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 51 ayat (1) UUK-PKPU).

Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga
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dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk

menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK-

PKPU);

9. Hak eksekusi kreditor yang dijaminkan sebagaiman disebut dalam Pasal

55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang

berada alam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan

maksimum untuk 90 hari setelah putuan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat

(1) UUK-PKPU).

3.1.2. Kedudukan Objek Jaminan Fidusia Dalam Boedel Kepailitan

Eksekusi Objek Jaminan

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian dimana pihak debitor

mengalihkan benda jaminan secara kepercayaan kepada pihak kreditor dengan

maksud bahwa benda jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak debitor

sedangkan secara yuridis hak kepemilikan atas objek tersebut berada dalam

penguasaan pihak kreditor yang mana apabila debitor mengalami keadaan tidak

mampu membayar atau debitor dinyatakan pailit, maka benda jaminan tersebut

merupakan sasaran ataupun alternatif dalam hal perlunasan utang debitor kepada

kreditor. Adapun benda yang dijaminkan dengan fidusia ialah benda yang

memiliki klasifikasi sebagai berikut :63

- Dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi yang nilainya sebanding

atau lebih tinggi daripada utangnya;

- Benda tersebut dapat dialihkan kepada orang lain;

63 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 14
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- Tidak dalam sengketa;

- Dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan;

- Tidak sedang menjadi objek jaminan pada kreditor.

Definisi tentang benda yang dimaksud dalam jaminan fidusia di atur dalam

undang- undang jaminan fidusia yang memberikan pengertian atas objek yang

dijadikan jaminan fidusia harus memuat klasifikasi atas benda sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-undang

tentang jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek

jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :64

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

2. Benda bergerak yang berwujud (contoh : kendaraan sepedah motor, mobil,

dll);

3. Benda bergerak yang tidak berwujud (contoh : piutang);

4. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan

(contoh : apartemen);

5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik;

6. Baik atas benda yang sudah ada maupun, terhadap benda yang akan

diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebandan fidusia

tersendiri;

7. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;

8. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;

9. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;

64 Munir Fuady, Op.Cit, h.22-23
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10. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek

jaminan fidusia;

11. Benda bersediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek

jaminan fidusia.

Adapun dalam pasal 3 UUJF bahwa ketentuan dalam Undang –undang tersebut

tidak memberlakukan ketentuan objek jaminan fidusia sebagai berikut :

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan spanjang

peraturan perundang-undanganyang berlaku menentukan jaminan atau

benda-benda tersebut wajib didaftar.

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua

Puluh) m3 atau lebih;

c. Hipotik atas pesawat terbang; dan

d. Gadai

Dalam hal debitor pailit maka yang berlaku baginya adalah ketentuan

dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang. Pada hukum kepailitan akibat dari putusan

pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu

dikeluarkan maka seluruh harta tersebut dimasukkan kedalam harta pailit (boedel

pailit). Dengan kata lain, akibat putusan pailit, harta kekayaan milik debitor

berubah statusnya menjadi harta pailit (boedel pailit). Terhadap harta pailit

tersebut berlaku sita umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan

melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu dikarenakan
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debitor telah dinyatakan berada didalam pengampuan sepanjang yang menyangkut

harta kekayaannya.65

Kedudukan objek jaminan fidusia telah dikemukakan dalam Pasal 55 ayat

(1) UUK-PKPU yang menyatakan sebagai berikut :

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan demikian Kreditor pemengang jaminan fidusia dapat

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Seperti diketahui

bahwa eksekusi sendiri adalah pelaksanaan putusan (arti sempit), dan dalam arti

luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan serta

pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan title eksekutorial.66 Menurut pasal 195

H.I.R  pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.

Sedangkan menurut M Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang

dilakukan oleh pengadilan ke pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan

suatu aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara67

Ketentuan tersebut tidak secara langsung menerangkan terhadap

kedudukan objek jaminan tetapi hal ini membuktikan bahwa keberadaan objek

jaminan fidusia tidak diletakkan dalam harta pailit (boedel pailit), sehingga

debitor pun masih dapat menguasai objek jaminan tersebut serta

mempertahankannya dari pihak kurator. Namun, dengan munculnya ketentuan

65 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, h.17966 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op.Cit,h.128-129
67 M. Yahya Harahap, Ruang Likup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,

Gramedia, Jakarta.,1989 hal 1
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pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU maka seluruh kekayaan debitor yang meliputi objek

jaminan yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan

untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit

diucapkan.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan

hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan

dalam sidang badan peradilan, dan baik  kreditor  maupun pihak ketiga dimaksud

dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Penangguhan ini tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan

uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang, seperti perjumpaan

utang yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi

di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka. Selama jangka waktu

penangguhan, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak

bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda

bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka keberlangsungan

usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi

kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator

terbatas pada barang persediaan (inventory) dan/atau benda bergerak (current

assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas

kebendaan.

Hal tersebut bertujuan untuk :

 memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau

 memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
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 memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Filosofi mekanisme penangguhan adalah karena dalam praktik sering

sekali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan sistem

jual cepat dengan nilai dibawah harga pasar. Hal tersebut dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan kreditor separatis saja. Sedangkan, dengan sistem

penangguhan akan memberikan kesempatan kurator untuk mendapatkan harga

yang layak.68 Hal ini tentu bertentangan dengan hak kreditor separatis sebagai

pihak yang memiliki hak preferensi. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 56

ayat (1) UUK-PKPU tersebut kreditor separatis harus menerima kenyataan bahwa

pengurusan terkait harta kekayaan debitor yang meliputi jaminan kebendaan

berada dalam pengawasan kurator.

Maka, kreditor separatis tidak leluasa menjual barangnya untuk melunasi

piutangnya sehingga, ketika pihak kreditor separatis tersebut telah melakukan

penjualan atas objek jaminan tersebut maka hasil penjualan dapat diperhitungakan

piutangnya dengan memperhatikan keuntungan yang mungkin diperoleh serta

bunga yang telah diperjanjikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 137 ayat (4)

UUK-PKPU, apabila dari hasil penjualan objek jaminan tersebut terdapat sisa

berlebih maka sisa penjualan itupun merupakan tanggung jawab dari pihak

kurator sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU serta apabila

ternyata kurang maka atas kekurangan tersebut pihak kreditor dapat menagihnya

dalam tagihan verifikasi atau boedel pailit bersama dengan kreditor konkuren

lainnya Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 138 UUK-PKPU.

68 Hadi Shubhan, Op.Cit, h.173
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3.2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

3.2.1. Hak Kreditor Separatis Atas Eksekusi Objek Jaminan

Hak kreditor separatis adalah hak yang didapat kreditor pemegang hak

jaminan yang kedudukannya sangat kuat, maksudnya hak kreditor separatis

kedudukannya tidak dapat dikalahkan oleh kreditor-kreditor yang lainnya yang

bukan kreditor pemegang hak jaminan. Kreditor separatis kedudukannya juga

lebih tinggi dari kreditor istimewa berdasarkan sifat piutangnya. Adapun kreditor

separatis ini berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri

yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari kreditor pemegang

hak jaminan untuk didahulukan (preference) dari para kreditor lainnya.

Sehubungan kedudukan hak separatis tersebut,maka apabila debitor dinyatakan

pailit, pemegang hak jaminan (kreditor) dapat memenuhi haknya untuk

melakukan eksekusi atas hak jaminannya terhadap harta kekayaan debitor yang

dibebani hak jaminan itu.69

Hak kreditor separatis dalam hal mengeksekusi benda jaminan semula

bertitik tolak dari Pasal 1132 BW yang intinya mengatur ketentuan tentang hak

kebendaan sebagai harta debitor yang merupakan jaminan bersama dari para

kreditor dan apabila debitor tidak dapat melakukan kewajiban atas utangnya maka

penjualan atas harta debitor dibagi-bagi menurut keseimbangn besar kecilnya

utang yang diberikan oleh debitor tersebut (Paritas Creditorium). Namun,

terdapat pengecualian pada ketentuan pasal tersebut, maksudnya kecuali apabila

diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedudukan

69 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op.Cit, h. 172
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dan kewenangan kreditor separatis yang mempunyai hak untuk didahulukan

dijamin pada pasal ini untuk pengambilan piutang-piutang yang diberikan oleh

kreditor pemegang hak jaminan. Jadi pada awalnya tentang hak didahulukan dari

kreditor pemegang jaminan adalah karena adanya perjanjian jaminan antara

debitor dan kreditor.

Kewenangan kreditor separatis dalam hal eksekusi benda jaminan dengan

kekuasaan sendiri yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 15 ayat (1) UUJF terkait dicantumkannya irah-irah “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam

sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta

memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak (final and binding).70 Sehingga

berdasarkan irah-irah dalam sertifikat tersebut telah jelas memberikan kedudukan

yang cukup pada kreditor pemegang hak jaminan tersebut untuk dapat melakukan

eksekusi secara langsung tanpa terpengaruh oleh apapun terutama dengan adanya

kepailitan.

Selanjutnya tentang kewenangan kreditor separatis menurut hukum

jaminan fidusia tidak terpengaruh dengan hadirnya kepailitan terhadap pihak

debitor. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUJF yang

menyatakan bahwa hak yang didahulukan kedudukannya dari penerima Fidusia

tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Maka

dapat disimpulkan bahwa hak kreditor separatis dapat dipisahkan dan didahulukan

70 Ibid, h. 111-112
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dari para kreditor konkuren lainnya yang tidak memegang jaminan kebendaan

dalam hal apabila terjadi kepailitan.

Dalam kepailitan hak kreditor separatis dalam eksekusi objek jaminan

terdapat dalam  Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan bahwa hak

pemengang jaminan kebendaan tersebut dapat mengeksekusi benda jaminan

seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun ketentuan tersebut bertentangan

dengan lahirnya Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa hak

eksekusi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan pihak ketiga untuk

menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator,

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan

makna dari kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan serta atas

hak- haknya yang didahulukan (preference) dari kreditor lainnya dalam hal

debitor pailit. Bahwa kehadiran penangguhan hal tersebut tidak sesuai dengan hak

dari kreditor separatis itu sendiri. Hal tersebut tidak konsisten dan bertentangan

dengan asas hukum pada umumnya serta asas hukum jaminan pada khususnya.

Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam

hukum kepailitan adalah kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya

objek jaminan,  Sehingga dia berada dalam “masa tunggu” untuk masa tertentu,

dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, dia baru dibenarkan untuk

mengeksekusi jaminan utangnya, inilah yang disebut dengan penangguhan
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eksekusi atau yang istilah Inggris disebut dengan stay.71 Hal tersebut menyatakan

bahwa penangguhan yang dimaksudkan bertujuan antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;

- untuk memperbesar kemungkinann mengoptimalkan harta pailit;

atau

- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara

optimal;

Dalam masa penaguhan Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda

tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa

benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka

kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar

bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Akibat-akibat yang ditimbulkan atas adanya masa stay atau penangguhan

berdampak terhadap kreditor separatis yang semula sebagaimana dalam Pasal 55

ayat (1) UUK-PKPU merupakan kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya

dan mempunyai kedudukan yang diutamakan, dengan demikian menjadi

terlindungi kepastian hukumnya serta kedudukan kreditor menjadi tidak lagi

sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya (kreditor konkuren) dan

kedudukannya sama dengan kreditor lainnya.72

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Dimana harta pailit yang dapat dijual oleh

kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau benda bergerak

(current asset) meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas

71 Jono, Op.Cit, h.100
72 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op.Cit, h. 153
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kebendaan.73 Hal tersebut memberikan kewenangan kepada kurator untuk menjual

harta jaminan utang dalam waktu sebagaimana berikut ini:74

a. Dalam masa stay (penangguhan eksekusi), dengan alasan untuk

kelangsungan usaha debitor, tetapi dengan syarat sebagai berikut :

1) harta tersebut berada dalam pengawasan kurator:

2) sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor separatis atau

pihak ketiga.Perlindungan tersebut misalnya berupa:

a. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;

b. Hasil penjualan bersih;

c. Hak kebendaan pengganti: atau

d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang

dijamin) lainnya.

b. Setelah lewat dua bulan sejak insolvansi (pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU).

Namun atas ketentuan mengenai penangguhan eksekusi harta pailit

tersebut dapat diajukan permohonan oleh pihak kreditor atau pihak ketiga yang

haknya ditangguhkan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau

mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan

,kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim

pengawas sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 ayat (3) UUK-PKPU. Hakim

pengawas dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan tersebut

diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat

73 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., h. 308
74 Munir Fuady, Op.Cit., h. 101
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tercatat atau melalui kurir kepada kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada

sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

Dalam hal masa penangguhan berakhir maka kreditor separatis memiliki

hak untuk menjual sendiri benda jaminan utangnya pada waktu yang telah

ditentukan oleh Undang-undang. Adapun hak kreditor separatis dalam

melaksanakan eksekusi atas objek jaminan dapat dilaksanakan pada waktu

sebagai berikut :75

a. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan)

b. Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan

insolvensi) sampai dengan insolvensi ; dan

c. Selama dua bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU). Dalam

waktu dua bulan dimaksud bukan berarti kreditor separatis sudah harus

selesai melakukan eksekusi, melainkan dalam jangka waktu tersebut

kreditor separatis sudah mulai melakukan proses eksekusi.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak kreditor separatis dapat menjual

objek jaminan fidusia tersebut sendiri tanpa melalui pihak kurator sebagaimana

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) memberikan jangka waktu selama 2

bulan sejak insolvensi kepada kreditor separatis untuk melakukan eksekusi yang

mana apabila selama 2 bulan telah berlalu dan eksekusi tidak berhasil dilakukan

maka kurator dapat mengambil alih dengan menuntut diserahkannya benda yang

menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara di lelang di muka

75 Ibid h.101
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umum, sebagaimana tidak mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas

hasil penjualan agunan tersebut.

Maka atas eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitor pailit tersebut dapat

dijelaskan mengenai hak-hak kreditor separatis yang telah dijelaskan dalam UUK-

PKPU sebagai berikut:

1. Kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi

kepailitan (pasal 55 UUK-PKPU);

2. Setelah dilakukan pencocokan tagihannya, kreditor separatis berhak untuk

mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut;

3. Berhak untuk mendapatkan posisi didahulukan dalam hal pelunasan

piutangnya ketika eksekusi dilangsungkan;

4. Berhak mendapatkan perlindungan dari kurator terkait dalam hal

penangguhan eksekusi jaminan Fidusia sebagaimana ditetapkan dalam

pernjelasan (Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU);

5. Berhak untuk menjual sendiri benda jaminan serta menerima hasil

penjualan yang terpisah dari harta pailit (Pasal 56 UUK-PKPU);

6. Dalam hasil penjualan benda yang menjadi jaminan tersebut tidak cukup

untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor separatis berhak

untuk mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta

pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan

pencocokan piutang (Pasal 60 ayat (3) juncto. pasal 138 UUK-PKPU).

Dengan demikian ketentuan mengenai hak kreditor separatis dalam hukum

kepailitan diharapkan dapat konsisten dengan ketentuan sebelumnya. sifat yang
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melekat dari hak-hak yang dimiliki oleh kreditor separatis tidak dapat digantikan

begitu saja dengan pengaturan lain. Dengan adanya penangguhan (stay) atas

eksekusi jaminan yang di pegang kendali oleh pihak kurator sama saja dengan

meleburkan hak kreditor separatis yang berkedudukan sebagai kreditor pemegang

hak preference (didahulukan). Meskipun sebelumnya diberikan perlindungan yang

wajar kepada kreditor separatis atau pihak ketiga sebagai mana tertuang dalam

penjelasan Pasal 56  Ayat (3) UUK-PKPU.

Hal ini tidak sesuai dengan sifat mengikat (binding) yang terdapat pada

ketentuan jaminan itu sendiri yaitu seperti pada yang tertuang dalam Akta

Jaminan fidusia yang mana dalam akta tersebut telah ditegaskan dengan irah-irah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

yang berarti mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak serta sebagaimana

dalam sifat jaminan fidusia adalah didahulukan dalam pelunasan piutangnya

sehingga kedudukan dari pemegang jaminan fidusia tidak bisa dikalahkan dengan

kreditor lainnya.

3.2.2. Hak Kreditor Separatis Apabila Harta Eksekusi Objek Jaminan

Tidak Mencukupi

Dalam hal setelah kreditor separatis mendapatkan haknya dalam pelunasan

atas piutangnya dengan mengeksekusi objek jaminan milik debitor maka

sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2)  UUK-PKPU bahwa

pihak kreditor harus memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator mengenai

hasil penjualan benda jaminan yang menjadi agunan dengan menyerahkan sisa

hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya;
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serta bagi kreditor yang diistimewakan yang menduduki posisi lebih tinggi dari

pada kreditor separatis maka wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan

tersebut  untuk jumlah yang sama dengan jumlah yang diistimewakan.

Apabila setelah pihak kreditor separatis mendaftarkan piutangnya kepada

pihak kurator, tetapi menurut perhitungan kreditor separatis hasil penjualan hak

jaminan tidak mencukupi dalam melunasi utang-utangnya, atas kedudukan

kreditor separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU,

maka pihak kreditor tetap dapat meminta kekurangan pembayaran pelunasan

utangnya kepada pihak debitor yang pailit sebagaimana telah dituangkan dalam

Pasal 60 ayat (3) UUK-PKPU yang berbunyi :

Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak
tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut
dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan
pencocokan utang

Maka dapat dijelaskan bahwa  apabila dari hasil penjualan atas objek

jaminan tidak mencukupi untuk melunasi piutang pihak kreditor maka pihaknya

dapat mengajukan dalam rapat verifikasi sebagai kreditor konkuren. Hal demikian

juga di tegaskan dalam Pasal 138 UUK-PKPU yang berbunyi

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang
mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta
pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut
kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang
menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor
konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk
didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Jo. Pasal 138 UUK-

PKPU maka dapat dijelaskan selain mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan
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didahulukan dari kreditor lain, kreditor separatis memiliki hak lain yaitu hak

untuk dijamin keseluruhan utangnya.76

Apabila hasil penjualannya tidak mencukupi untuk menutupi piutangnya,

maka kreditor separatis tersebut mendaftarkan tagihannya kepada Balai Harta

Peninggalan, Kreditor tersebut dapat menuntut kekurangannya dan berposisi

sebagai kreditor konkuren atau kreditor bersaing. Sebaliknya, apabila kreditor

separatis tidak mendaftarkan tagihannya sebelumnya kepada Balai Harta

Peninggalan, yang bersangkutan tidak dapat menuntut kekurangannya.77

Sedangkan, apabila atas hasil eksekusi objek jaminan melebihi nilai piutangnya

maka kelebihan uang dari penjualan tersebut harus dikembalikan sebagai harta

pailit.78

Pada kreditor istimewa (dalam UUK-PKPU disebut kreditor preferen)

sebagaimana dalam pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU kreditor ini tidak mempunyai

hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka

hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk

dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani sebagian biaya kepailitan secara

pro rata parte.79

76 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op.Cit, h. 108
77 H.Man S. Sastrawidjaja, Op.Cit, h. 36
78 Hadi Shubhan, Op.Cit, h.145
79 Ibid
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Adapun  kasus terkait eksekusi atas objek jaminan Fidusia yaitu sebagai

berikut :

Kasus pertama:

Kinan adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam produksi tekstil yang ingin

mengembangkan usahanya dengan mengajukan permohonan kredit pada bank

senilai Rp.50.000.000,00 dengan menjaminkan 20 mesin jahitnya sebagai jaminan

fidusia senilai Rp. 55.000.000,00. Pada saat  barang jaminan berupa mesin jahit

tersebut dijual dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, dapat terjadi kemungkinan

sebagai berikut, yaitu tergantung kepada nilai jual mesin tersebut. Nilai jual mesin

jahit ternyata kurang dari nilai jaminan fidusia; serta kurang dari jumlah piutang

yang diberikan oleh bank dengan kata lain, hasil penjualan tersebut itu lebih dari

Rp.50.000.000,00 ; misalnya laku terjual seharga Rp.60.000.000,00.

Kasus kedua:

Rena adalah seorang pemilik persewaan mobil yang sedang membutuhkan dana

guna mengembangkan usahanya sehingga Rena mengajukan permohonan kredit

kepada bank sejumlah Rp. 200.000.000,00, dengan menjaminkan mobilnya

tersebut sebagai  jaminan fidusia dengan total senilai Rp. 220.000.000, Pada saat

barang jaminan berupa mobil tersebut dijual dalam rangka eksekusi jaminan

fidusia, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut, yaitu tergantung kepada nilai

jual mobil tersebut.
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Maka kesimpulan atas soal tersebut :

 Kasus pertama itu kreditor tersebut berkedudukan sebagai kreditor

separatis hanya sampai sebesar nilai piutangnya saja, yaitu sampai nilai

Rp.50.000.000,00.,sedangkan selisih harga sebesar penjualan setelah

dikurangi nilai piutangnya itu, yaitu sisanya sebesar Rp10.000.000,00.

Sisa dari hasil penjualan itu harus diserahkan kembali dan bukan

merupakan bagian dari harta pailit yang merupakan hak dari para kreditor

konkuren. Jadi, kelebihan atas hasil eksekusi objek jaminan tersebut harus

diserahkan kepada kembali sebagai harta pailit.

 Pada kasus kedua, Rena berhak mengambil seluruh hasil penjualan objek

jaminan. Sementara itu, sisa piutangnya yang belum lunas, yaitu sebesar

Rp.20.000.000,00,- Ditagih dari hasil likuidasi harta pailit sebagai kreditor

konkuren lainnya menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing

kreditor konkuren.

Dapat dijelaskan bahwa setelah mengajukan permintaan pencocokan

piutangnya, maka diberikannya hak oleh undang- undang untuk menuntut

hasil yang tidak tercukupi tersebut dengan mengubah kedudukan pihak

pemegang hak jaminan fidusia yang semula berkedudukan sebagai kreditor

separatis berubah  menjadi kreditor konkuren. Prinsip ini sejalan dengan

ketentuan dalam Pasal 1132 BW, bahwa pihak kreditor separatis masih

mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan piutang dengan cara melebur

menjadi kreditor konkuren secara pari passu dan prorata sebagaimana di

jelaskan dalam Pasal 60 ayat (3) UUK-PKPU sehingga harus bersaing secara
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bersama-sama dengan kreditor konkuren lainnya untuk mendapatkan

pelunasan piutangnya, sesuai atas besar kecilnya jumlah piutangnya masing-

masing. Sedangkan, apabila terdapat kelebihan sebagaimana telah dijelaskan

dalam kasus I  maka kelebihan hasil penjualan akan diserahkan menjadi harta

pailit.
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