RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 23/PUU-XIX/2021
“Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tidak Dapat Dilakukan
Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali”
I. PEMOHON
PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku
Direktur Utama.
Kuasa Pemohon
Husendro, S.H., M.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret
2021.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
II. OBJEK PERMOHONAN
Pengujian materiil Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji
Undang-Undang adalah:
1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan:
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“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam
hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Permohonan
adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah
Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat
(1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004)
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a)
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan
privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa
”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945”;
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3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Nomor

011/PUU-V/2007

ditegaskan

dalam

dimana

kemudian

putusan-putusan

putusan-putusan

berikutnya,

parameter

tersebut
kerugian

konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter
tersebut adalah sebagai berikut:
a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;
4. Pemohon dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini
diwakili oleh Sanglong alias Samad, warga negara Indonesia, selaku Direktur
Utama Perseoran, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 80,
tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan Usman Koloway, S.H.,
Notaris di Batam, oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama
mewakili

kepentingan

PT.

Sarana

Yeoman

Sembada,

dan

dalam

perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum telah
mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas
pada pengertian subyek hukum orang (persoon), telah berkembang menjadi
subyek hukum orang (persoon) dan subyek hukum Badan Hukum
(rechtpersoon);
5. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya pasal a
quo menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun
yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta
kekayaannya akibat putusan status pailit padahal putusan PKPU yang
berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan
cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan
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mengadili

perkara

Putusan

PKPU

Nomor:

42/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam Perkara
antara Lie Tek Hok, Selaku Pemohon PKPU melawan PT. Sarana Yeoman
Sembada selaku Termohon PKPU/kini Pemohon uji materiil, sebagaimana
dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum
bermasalah,

dimana

ditemukan

fakta-fakta

materil

yang

terungkap

dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar
yang dilakukan;
6. Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan
Kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari Putusan PKPU tersebut,
maka

telah

menimbulkan

kerugian

secara

konstitusional

berupa

terlanggarnya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum, baik bagi Pemohon maupun bagi debitur-debitur lain yang
pembuktian perkara utangnya tidak sederhana;
7. Bahwa meskipun Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 membolehkan pengajuan
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun upaya
ini hanya untuk perkara pailit yang langsung diajukan permohonan pailit,
bukan yang berasal dari permohonan PKPU, hal ini jelas merugikan
Pemohon

secara

konstitusional,

mengakibatkan

ketidakadilan

dan

melanggar kepastian hukum bagi Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka legal standing Pemohon dalam
permohonan ini patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945
A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
 Pengujian materiil UU 37/2004:
1. Pasal 235 ayat (1):
“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak
dapat diajukan upaya hukum apa pun.”
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2. Pasal 293 ayat (1):
“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III
ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini.”
3. Pasal 295 ayat (1):
“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
VI.

PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM
1. Bahwa meskipun terdapat pasal-pasal dan undang-undang yang diuji
sama dengan yang pernah diperiksa dan ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi yaitu Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, namun permohonan
yang Pemohon ajukan dalam perkara ini didukung oleh alasan
permohonan yang berbeda, pasal yang diuji pun berbeda yaitu terdapat
satu tambahan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004;
2. Pada Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 terdapat fakta pertimbangan
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020
yang belum memperhitungkan fakta bagaimana jika proses persidangan
dan pembuktian tentang keberadaan utang yang kemudian melahirkan
Lembaga PKPU itu sendiri di Pengadilan Niaga bermasalah secara prinsip
hukum, terutama alasan hukum, aspek proses pembuktian dan alat bukti
yang digunakan;
3. Pada Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Pemohon mengakui memang
memiliki hubungan hukum dan utang kepada kreditor atas nama PT. Fruit
Land selaku Pemohon PKPU, jatuhnya status pailit dalam perkara a quo
adalah didasarkan pada alasan karena pembayaran imbalan jasa
pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya;
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4. Alasan dan kondisi tersebut berbeda dengan apa yang dialami Pemohon
dalam

perkara

42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.,

diputus

tanggal 15 Desember 2020, yang amar putusannya justru Mengabulkan
Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU
Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari, padahal berdasarkan 3
(tiga) putusan sebelumnya pada pengadilan niaga yang sama, terbukti
Pemohon tidak punya utang dan tidak terbukti jika Pemohon mempunyai
hubungan hukum.
VII.

ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal 222 ayat (1)
dan (3) UU 37/2004 yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor
untuk mengajukan permohonan PKPU;
2. Bahwa modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih
solven sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan
(3) UU 37/2004 dan telah menjadi isu umum dan menjadi agenda progam
legislasi nasional untuk diubah. Padahal hal ini bertentangan dengan Asas
“Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang
Solven”.
3. Dikarenakan Pemohon dinyatakan dalam PKPU Sementara oleh karena
itu dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan Proposal Perdamaian
sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004, di mana didalam Proposal
Perdamaian tersebut Pemohon tidak mengakui jika mempunyai hutang;
4. Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan dalam keadaan PKPU
Sementara, maka dengan sangat terpaksa mengajukan Proposal
Perdamaian sesuai dengan Pasal 265 UU 37/2004, meskipun di dalam
Proposal Perdamaian Pemohon tidak mengakui jika mempunyai hutang,
akan tetapi Proposal Perdamaian ditolak, sehingga mengakibatkan
Pemohon dinyatakan pailit;
5. Bahwa berlakunya pasal a quo mengakibatkan tidak ada upaya hukum
apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan
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adanya ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta
memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan
merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan pasal tersebut,
Pemohon mendapati adanya penerapan hukum yang keliru dan
mencederai rasa keadilan jika tidak diberikan kesempatan upaya hukum
kasasi atau peninjauan kembali;
6. Akibat Pemohon dinyatakan pailit melalui PKPU oleh karena itu menurut
ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, tidak
ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan,
padahal dengan adanya ketidaktelitian Majelis Hakim Niaga dalam
memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan
Pemohon merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas
oleh ketentuan pasal tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Medan perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15
Desember 2020 tersebut, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang
berlaku dan prinsip keadilan, namun karena ketentuan Pasal 235 ayat (1)
dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, telah ditutup dan tidak terbuka upaya
hukum termasuk upaya hukum yaitu Kasasi dan upaya hukum luar biasa
yaitu Peninjauan Kembali, hal ini telah berakibat Pemohon merasa hak
hukumnya telah dirampas dan dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi
pasal tersebut, padahal upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali
merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar
Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada
Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang
dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi
atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan
yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan
kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
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perkara, meskipun Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
(eksekusi);
8. Bahwa seharusnya atas Putusan PKPU yang bermasalah, khususnya
kepada Putusan PKPU Sementara dan Status Pailit yang berawal dari
Permohonan PKPU ini tetap terbuka diajukan upaya hukum agar
kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak dapat
dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan
pailit karena modus operasandi yang mengingkari semangat perdamaian.
VIII. PETITUM
1.

Mengabulkan permohonan uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
- Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan
upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”
-

Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan
Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya
hukum kasasi dan peninjauan kembali.

-

Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

3.

Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Atau;
Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
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