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Kepada Yth :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DI
JAKARTA.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan DPR-RI Nomor : HK.00/
2134/DPR RI/2010 tanggal 11 Maret 2010, telah memberikan Kuasa kepada
Anggota Komisi III  DPR RI yaitu : DR. Benny Kabur Harman, SH (No.
Anggota A-540), DR. Aziz Syamsuddin (No.Anggota A-197), Fahri Hamzah,
SE (No. Anggota A-95); Ir. Tjatur Sapto Edy, ST (No. Anggota A-122), Ruhut
Sitompul, SH. (No. Anggota A-427), H. Chairuman Harahap, SH, MH (No.
Anggota A-178), Trimedya Panjaitan, SH, MH (No. Anggota A-320),  Drs. H.
Adang Daradjatun (No. Anggota A-60) dalam hal ini baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut ----DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Nomor : 182.144/PAN.MK/III/2010 tanggal
8 Maret 2010 perihal Permintaan Keterangan Tertulis DPR RI, terkait
dengan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
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tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(selanjutnya disebut UU Kepailitan) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ruby Panjaitan
dan Erwin Ricard Andersen kedua-duanya bertindak untuk dan atas nama
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dalam ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Chudry Sitompul, SH, MH dkk Advokad dan Pengacara pada
Kantor MSS & Co yang berkedudukan di Menara MNC 20th Jl. Kebon Sirih
No. 17 – 19, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

A. KETENTUAN PASAL UU KEPAILITAN YANG DIMOHONKAN UJI
MATERIIL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan uji materiil Ketentuan
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf
b UU Kepailitan, yang berbunyi :

- Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau
peninjauan kembali.

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat
adanya Kasasi dan Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang
telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator
menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat
debitur.

- Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b :

(2) Dalam hal melakukan tugasnya, kurator :
a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau

menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur
atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar
kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian
dipersyaratkan.

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam
rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal-pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
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Pasal 28D ayat (1):
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG
DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 16
AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 HURUF A DAN HURUF B UU
KEPAILITAN

Pemohon dalam permohonan a quo, mengemukakan bahwa hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) telah dirugikan dan dilanggar
oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a
dan huruf b, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 10 angka 1,
berpendapat, “dengan dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor
52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 14 Oktober 2009,
sekalipun Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
namun karena luasnya kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal
16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan sehingga berpotensi
penyalahgunaan wewenang oleh kurator, yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak-hak dasar debitur
pailit, seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana
merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon”.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 10 angka 4
berpendapat, “kedudukan Debitur Pailit dengan adanya Pasal 16 ayat
(1) sangat lemah, karena meskipun debitur pailit mengajukan kasasi
atau peninjauan kembali terhadap putusan pailit, kurator tetap dapat
melaksanakan pemberesan harta pailit, sehingga tidak ada kepastian
hukum hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
Tahun 1945”

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo halaman 11 angka 6
berpendapat, “Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan
kewenangannya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf
a dan huruf b UU Kepailitan, dimana kurator bebas menentukan
kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual,
menyewakan, melelang, menjaminkan harta pailit, dan menentukan
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harga atas harta debitur pailit, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H
ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

C. Keterangan DPR-RI.

Terhadap dalil-dalil Para pemohon sebagaimana diuraikan dalam
Permohonan a quo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah
diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud
ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam
penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak
konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa
hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945
saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak
dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan
dan membuktikan :

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo
sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
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b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana
dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena
berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat
(vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor
010/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon
dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pihak pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR RI
berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kwalifikasi
sebagai subjek hukum dalam permohonan a quo sesuai Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang
dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor
006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007), Pemohon
dalam permohonan a quo tidak membuktikan secara actual kerugian
konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat causal
verband kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal
UU a quo yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR
terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yaitu :
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1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan korator
berpotensi menyalahgunakan kewenangannya, karena memliki
kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 69 huruf a dan huruf b UU Kepailitan,
sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon, DPR
berpandangan, hal tersebut bukanlah persoalan
konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan
norma dalam pelaksanaan UU Kepailitan.

2. Bahwa dalam penerapan norma UU Kepailitan, masing-masing
pihak baik kreditur, debitur, maupun kurator memiliki potensi untuk
melakukan penyelahgunaan kewenangannya (tidak beritikad
baik). Oleh karena itu untuk meniadakan atau paling tidak
meminimalkan penyalahgunaan kewenangan khususnya yang
dilakukan oleh Kurator yang beritikat tidak baik, UU Kepailtan
mengatur  hal-hal sebagai berikut :

a. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan
harta pailit oleh Kurator. (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65
UU Kepailitan)

b. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit
(vide Pasal 72 UU Kepailitan)

c. Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim
Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan
tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (vide Pasal 74 ayat (1))

d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka
untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma. (vide Pasal 74 ayat (2)).

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kewenangan
kurator dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan
Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepalitan bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (4) UUD tahun 1945 yang berbunyi
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun”, DPR berpandangan bahwa esensi/prinsip dasar dari
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan). Oleh
karena itu pengambilan alihan kepemilikan harta debitur pailit
(pemohon) melalui Sita Umum bukan suatu pengambilalihan
hak kepemilikan secara sewenang-wenang melainkan
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berdasarkan putusan pernyataan pailit  oleh pengadilan niaga dan
pengurusan serta pemberesannya pun dilakukan dibawah
pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan UU Kepalitan,
sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan Pasal
28H ayat (4) UUD Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DPR RI berpandangan
bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang
diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007),
karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Permohonan
Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan
Keterangan DPR RI atas Pengujian Materiil UU a quo

2. Pengujian Materiil atas Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Kepailitan

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana
diuraikan dalam Permohonan a quo, pada kesempatan ini DPR RI
ingin menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung
beberapa asas, yaitu :

a. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Undang-
Undang ini memuat ketentuan mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh
Kreditor maupun Debitor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha mengandung pengertian bahwa
Undang-Undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan
perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para
pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga ditujukan
untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak
penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan
masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan
Kreditor yang lainnya.
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d. Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa system hukum
formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang
utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata
nasional.

2. Bahwa prinsip atau substansi yuridis dari Putusan Pernyataan
pailit adalah mengubah status hukum seseorang (debitur) menjadi
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan
mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit
diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah
bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor
dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh
waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik
kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para
Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut,
diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk
membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata
serta berimbang.

3. Bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap
kepentingan  kreditur dan debitur, maka Pasal 16 ayat (1) UU
Kepailitan secara tegas mengatur bahwa Kurator berwenang
melaksanakan tugas pengurusan dan/atau  pemberesan atas
harta pailit sejak Putusan pernyataan Pailit diucapkan
meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
Hal tersebut sangat logis dan berdasar, mengingat secara yuridis
sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Debitur pailit status
hukumnya menjadi  tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
menguasai, dan mengurus budel pailit oleh karena itu
berdasarkan UU kewenangannya dialihkan/dilakukan kepada
Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut
juga sebagai upaya untuk mencegah tindakan debitur pailit yang
beritikat tidak baik untuk mengalihkan atau memindahtangankan
budel pailit atau melakukan perbuatan hukum yang dapat
mengurangi nilai budel pailit, misalnya adanya perbuatan curang
dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan
maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para
Kreditor.

4. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam hukum acara perdata
dikenal Putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum
lainnya seperti diatur dalam ketentuan Pasal 54 Reglement acara
perdata (S. 1908 – 522) yang berbunyi : “Pelaksanaan sementara
putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan
dapat diperintahkan bila :
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a. Putusan didasarkan atas suatu alasan hak otentik;
b. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui

oleh  pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau
yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui
jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

c. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim
yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan
perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.

5. Kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b UU Kepailitan diimbangi
dengan tanggung jawab yang juga dibebankan kepada Kurator
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan yang
menyebutkan ”Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan
atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan
dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit”.

6. Kewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan
implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang
dianut dalam UU Kepailitan. Dalam wujud asas keseimbangan
bahwa terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor
yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Demikian pula
sebagai implementasi Asas Keadilan bahwa ketentuan mengenai
kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang
berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan
pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor,
dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

7. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator
juga diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya.
Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas berat
bagi kurator. Disamping itu pula Bentuk tanggung jawab Kurator
dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain
dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan, dimana dalam Pasal
tersebut mengharuskan Kurator menyampaikan laporan kepada
Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan
tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan tersebut bersifat terbuka
untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma.
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8. Peranan Kurator sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan
oleh kalangan dunia usaha diharapkan bisa menjadi bagian
pedoman untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang
secara efektif. Diharapkan pula bahwa kurator dapat bersifat lebih
teliti dan hati-hati untuk menghindari kecurangan-kecurangan
yang mungkin terjadi misalnya adanya kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual
barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau
para kreditor lainnya atau juga kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor yang berusaha
melarikan harta kekayaan diri sendiri atau menguntungkan salah
satu kreditor.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b UU
Kepailitan bertentngan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun
1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun”, DPR berpandangan yang
dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 adalah
pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, sedangkan
prinsip dasar/substansi yuridis dari lembaga kepailitan adalah
pengambil-alihan kepemilikan harta debitur pailit melalui Sita
Umum yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh
Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, hal tersebut
bukanlah suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara
sewenang-wenang melainkan berdasarkan suatu proses hukum
melalui prosedur putusan pernyataan pailit  oleh pengadilan niaga
dan pengurusannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim
pengawas dan berdasarkan UU Kepailitan, sehingga dengan
demikian justru sangat sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD
Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan keterangan DPR RI diatas, maka dapat
disimpulkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69
ayat huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan
28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI
memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar
putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
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2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak–
tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat
huruf a dan huruf b UU Kepailitan tidak bertentangan dengan 28D
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat
huruf a dan huruf b UU Kepailitan tetap memiliki kekuatan hukum
mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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Demikianlah keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DR. Benny Kabur Harman, S.H. DR. Azis Syamsuddin
No. Anggota A-540 No. Anggota A-197

Fahri Hamzah, S.E. Ir. Tjatur Sapto Edy, S.T.
No. Anggota A-95 No. Anggota A-122

Ruhut Sitompul, S.H. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H.
No. Anggota A-427 No. Anggota A-178

Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Drs. H. Adang Daradjatun
No. Anggota A-320 No. Anggota A-60


