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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Filosofi kreditor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai perwujudan asas 

keseimbangan dan asas kelangsungan usaha dalam UUKPKPU, yaitu dengan 

menyeimbangkan kedudukan kreditor dan debitor serta menjaga hubungan 

usaha kreditor dengan debitor dengan memberikan kesempatan bagi debitor 

untuk menata ulang kegiatan usahanya agar bisa melunasi utangnya. 

2. Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan debitor untuk menolak 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh 

kreditor kecuali upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap 

putusan kepailitan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 

sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 255 ayat (1) UUKPKPU. 

4.2. Saran 

Terhadap pembahasan yang telah diuraikan, beberapan saran yang bisa 

dilakukan untuk mendukung kelangsungan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang baik dan bermanfaat adalah pembaharuan ketentuan hukum Undang-

Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

khususnya dalam hal: 
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1. Ketentuan hukum pasal 222 ayat (3) UUKPKPU mengenai pengajuan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor. Dalam hal ini, 

prosedur pengajuan bisa disempurnakan melalui penambahan kewajiban 

bagi kreditor yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang terhadap debitor untuk mengajukan usulan rencana 

perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

tersebut, agar debitor mengetahui kepentingan kreditor yang 

mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

2. Ketentuan hukum Pasal 293 UUKPKPU mengenai tidak terbukanya 

upaya hukum apapun terhadap putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Ketentuan ini bisa disempurnakan dengan 

penambahan upaya hukum terbuka, seperti upaya hukum kasasi bagi 

debitor atau kreditor dalam hal putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang khususnya yang menyebabkan kepailitan debitor 

karena tidak tercapainya persetujuan kreditor ataupun penolakan 

pengesahan rencana perdamaian. 
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