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RINGKASAN PUTUSAN 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008 tanggal 6 Mei 2008 atas Pengujian 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan hormat dilaporkan 

sebagai berikut : 

1. Pemohon :  

§  Dewan Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia 

2. Materi pasal yang diuji: 

§ Pasal 29: 
Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap 
Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan 
kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, 
gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit 
terhadap debitor.  

 
§ Pasal 55: 

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

(2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat 
berbuat demikian setelah dicocokan penagihannya dan 
hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui 
dari penagihan tersebut. 

 
§ Pasal 59 ayat (1): 

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan 
Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah dimulainya 
keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 
ayat (1). 

 
§ Pasal 138: 

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, 
hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, 
atau 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. 
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dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 
(1) dan ayat (2) UUD 1945 

Pasal 28 D Ayat (1): 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 
 
Pasal 28 D ayat (2): 
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan 
dari perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
 

3. Amar putusan :  

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

bahwa Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguh- 
sungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang 
diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU. Kepailitan dan PKPU 
yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula 
berpendapat bahwa para Pemohon yang dianggap memiliki 
kedudukan hukum (legal standing), namun ternyata tidak mampu 
membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, 
sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 
(1) UU MK. 
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