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TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 

UTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA 

SEMARANG 

 (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menentukan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi 

Simpan Pinjam Mitradana Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder 

yang meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer 

adalah wawancara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu pada 

Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat Eka 

Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA. Metode pengumpulan data dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan yakni wawancara, kemudian dianalisis dengan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana 

telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

sedangkan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan adalah dengan 

melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para 

pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta serta alasan-alasan dari para pihak. 

Kata Kunci: Penundaan kewajiban pembayaran utang, pertimbangan hakim, 

hutusan hakim 

Abstract 

This research aims to know the process Delays Debt Payment Obligations and to 

know the judge's consideration in deciding the decision Delays Debt Payment 

Obligations on a Cooperative Loan Mitradana Semarang. This research uses the 

Juridical-Normative methods are purely descriptive. The data source consists of 

the secondary data that includes source of a primary law, secondary and tertiary, 

whereas the primary data is direct interview which related to the issues examined 

in the Office of the Law Court of Commerce in Semarang District Court and 

Advocate Eka Windhiarto, S.H., Sp. N., M.H., CLA. Method of the data collection 

by the study of librarianship and field study i.e. interview, then analyzed by a 

qualitative analysis. The findings showed that the process of Delays Debt 

Payment Obligations (PKPU) on Cooperative Loan Mitradana has been 

appropriate as provided for in Law Number 37 Year 2004 about bankruptcy and 

Delays Debt Payment Obligations, whereas the judge’s consideration in 

determine of decision is by looking at how the process of proof in conference 

conducted by the parties and the evidence based on the facts and the reasons of 

the parties. 
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1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan 

masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
1
 Di Indonesia, 

koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan 

pinjam atau koperasi kredit. Dalam koperasi simpan pinjam, terdapat simpanan 

berjangka yang dapat dilakukan oleh calon anggota dengan melunasi simpanan 

pokok terlebih dahulu. Simpanan berjangka dapat diambil kembali oleh calon 

anggota koperasi pada waktu yang telah ditentukan saat perjanjian dengan 

koperasi. 

Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus 

koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat 

hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah 

menyetujuinya. Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya 

dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada 

dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Undang-undang memberikan pilihan 

berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. 

Dalam prakteknya, seperti yang dialami Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana Semarang, pihak koperasi tidak dapat mencairkan simpanan 

berjangka yang sudah jatuh tempo kepada calon anggota koperasi. Hal ini 

menyebabkan koperasi mempunyai utang kepada calon anggotanya. Tidak 

dilaksanakannya kewajiban dari Koperasi Mitradana tepat pada waktunya, 

membuatnya memiliki kewajiban (utang) yang telah jatu tempo dan dapat 

ditagih. Sehingga dapat diajukan PKPU, sebagaimana syarat PKPU yang 

terdapat dalam Pasal 222 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yakni : 

1
 Nindyo Pramono, 1986, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di 

dalam Perkembangan, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal.9. 
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1). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang

mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.

2). Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran

utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada

kreditor.

3). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan

kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang? (2) 

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana 

Semarang? 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dala, penelitian ini adalah: (1) 

Untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 

Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang. (2) Untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang. 

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif 

atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi dan 

mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam 

kehidupan yang mempola.
2
 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data 

terdiri dari data sekunder yang meliputi sumber 

2
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Hal.118. 
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hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer adalah wawancara 

langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu pada Kantor 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat Eka 

Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA. Metode pengumpulan data dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan yakni wawancara, kemudian dianalisis dengan 

analisis kualitatif. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi

Simpan Pinjam Mitradana Semarang 

Penundaan pembayaran dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan 

nama Serseance Van betaling atau suspension of payment. Debitur yang 

menduga atau mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan 

membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih, dapat mengajukan 

permohonan penundaan pembayaran utangnya melalui Pengadilan.
3

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana dalam surat permohonanannya tertanggal 13 Januari 2017 

dibawah Nomor Register 01/Pdt.Sus-PKPU. Permohonan PKPU tersebut 

bermula karena pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitradana tidak membayar 

utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU. 

Dalam wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Eka 

Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA, bahwa proses dikabulkannya PKPU 

Koperasi Simpan Pinjam Mitradana adalah sebagai berikut: 

“Proses pertama yakni  pada saat bulan Januari 2017 Para Pemohon 

mengajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Semarang. Saat itu yang mengajukan permohonan adalah nasabah, 

jadi nasabah menabung disitu, ketika sudah jatu tempo mereka mau 

menarik tabungannya, tetapi pihak Koperasi belum dapat mencairkan 

tabungan tersebut.   Jadi pada saat permohonan PKPU ada tagihan atau 

utang dan Koperasi mempunyai lebih dari 1 Kreditur. Sehingga syarat 

sederhana permohonan PKPU sudah terpenuhi kemudian Hakim 

3
Zainal Asikin, 2002, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.102. 
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menetapkan PKPU dan mengangkat Pengurus dan Hakim Pengawas dalam 

Proses PKPU tersebut.”
4

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau tundaan 

pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang 

melalui Putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak 

Kreditur dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan 

cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran 

seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk 

merestrukturisasi utangnya tersebut.
5

Dalam Pasal 222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), dijelaskan bahwa: 

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang 

mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur; 

(2) Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan 

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 

utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 

Kreditur; 

(3) Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban 

pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian 

atau seluruh utang kepada Krediturnya. 

Dalam perkara aquo Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) 

Kreditur. Para Kreditur tersebut merupakan calon anggota atau nasabah 

yang mempunyai simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana Semarang. Para Kreditur tersebut ialah (1) Sri Sunarni Tirto, (2) 

Yonathan Tommy Wijaya, (3) Andreas Yoggi Wijaya, (4) Nathanael 

Wilson Wijaya, dan (5) Chandra Wijaya Tan. Dalam mengajukan 

permohonan PKPU tersbut, para Kreditur diwakili oleh kuasanya yakni 

Sutikno Susilo S.H. Selanjutnya disebut Pemohon PKPU. Dalam perkara 

4
 Ibid. 

5
 Munir Fuady, 2017, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

hal. 175. 
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tersebut aquo telah terbukti adanya utang yang dapat ditagih, ini 

dibuktikan dengan dana simpanan berjangka yang belum dikembalikan 

kepada Kreditur senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). 

Sehingga syarat permohonan PKPU sudah terpenuhi. 

Sedangkan dalam Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

diatur sebagai berikut: 

(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh 

pemohon dan oleh advokatnya.  

(2) Dalam hal pemohon adalah Debitur, permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat 

sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti 

secukupnya. 

(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditur, Pengadilan wajib memanggil 

Debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum sidang.  

(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitur 

mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang 

Debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana 

perdamaian.  

(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 222. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata 

cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran 

utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 224 Undang-

Undang kepailitan dan PKPU diatas diperlukan untuk memberikan 

kekuatan hukum kepada Kreditur.  

Dalam Putusan perkara PKPU aquo, Kreditur mengajukan 

permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang yang mana sudah disetujui oleh Para Pemohon atau Kreditur 

dengan diwakili oleh Advokatnya. Kemudian karena dalam hal ini yang 

mengajukan permohonan adalah pihak Kreditur maka Pengadilan 

memanggil Debitur sebelum adanya sidang pertama permohonan PKPU. 

Dalam sidang pertama tersebut Debitur belum mengajukan daftar piutang 
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beserta surat buktinya, namun Debitur belum mengajukan rencana 

perdamaian. 

Setelah Kreditur mengajukan permohonan PKPU, dan syarat-

syarat administrasi sudah dipenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga harus segera mengabulkannnya serta menunjuk Hakim Pengawas 

dan mengangkat satu atau lebih Pengurus PKPU. Hal ini sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yakni: 

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu 

paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat 

permohonan, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran 

utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim 

Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama-

sama Debitur mengurus harta Debitur.” 

Setelah Kreditur mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Januari 2017, 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 

mengabulkan PKPU Sementara pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2017. 

Kemudian, Majelis Hakim juga menunjuk salah satu Hakim Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yakni Edy Suwanto, S.H.,M.H 

sebagai Hakim Pengawas PKPU. Selain menunjuk Hakim Pengawas, 

Majelis Hakim juga mengangkat Pengurus PKPU yakni Shindu Arief, 

Suhartono, S.H., Eka Windhiarto, S.H.,Sp.N., M.H., CLA, dan Jo Wendy 

Suyoto sebagai Pengurus PKPU. 

Dalam wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Bapak Eka 

Windhiarto,S.H., Sp.N., M.H., CLA, selaku Pengurus PKPU pada 

Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang, Pengurus mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yaitu: 

“Tugas Pengurus yaitu melakukan pengurusan dalam proses PKPU, jika 

dalam perkara Kepailitan  kan tugasnya melakukan pemberesan. Tugas 

pertama adalah membuat iklan melalui koran, ketentuan ini terdapat dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan. Tugas yang kedua yakni sesuai 

dengan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan yaitu menerima dan 

membuat catatan apabila ada Kreditur masuk ke dalam perkara, yang 

ditinjau dari sisi nama, sifat, jumlah pituangnya, dan termasuk dalam 

karakteristik Kreditur Separatis, Preferen atau Konkuren, kemudian data 

itu dibuat tabel dan dibuat daftar Kreditur Sementara, dan Kreditur Tetap 
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untuk membuat pengesahan perdamaian. Pengurus bertanggungjawab 

mengurusi nilai tagihan utang dari seluruh Kreditur supaya ada kepastian 

hukum, serta bertanggungjawab terhadap harta debitur.”
6

Dalam Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan disebutkan 

bahwa: 

“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang 

sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil 

Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui 

kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama 

pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan 

kewajiban pembayaran utang sementara dicuapkan.” 

Setelah Majelis Hakim menetapkan PKPU Sementara, Majelis 

Hakim memerintahkan Tim Pengurus PKPU untuk memanggil Para 

Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Mitradana dan Para Kreditur 

dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang 

Permusyawaratan Majelis Hakim tentang PKPU Sementara yang 

dilaksanakan paling lambat pada hari ke-42 (empat puluh dua) terhitung 

sejak putusan PKPU Sementara diucapkan yakni pada hari Kamis tanggal 

6 Maret 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Semarang. 

Dalam permohonan PKPU Debitur dapat mengajukan rencana 

perdamaian. Dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU, Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan: 

a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditur Konkuren

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat

Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 280, yang bersama-sama

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan

yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur Konkuren atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditur yang

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan

dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam perkara PKPU aquo, Debitur mengajukan rencana 

perdamaian yang kemudian disetujui oleh Para Krediturnya. Bahwa 

6
 Eka Windhiarto, Op.Cit. 
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jumlah Kreditur pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana adalah 30 (tiga 

puluh) orang dengan total tagihan sebesar Rp.3.027.337.090.93,- (tiga 

milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh 

rupiah sembilan puluh tiga sen). Adapun hasil voting dalam rapat Kreditur 

mengenai rencana perdamaian yakni semua Kreditur Konkuren yang 

berjumalah 30 (tiga puluh) orang tersebut menyetujui secara utuh proposal 

yang diajukan oleh Kreditur. 

Berdasarkan waancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Eka 

Windhiarto S.H., Sp.N., M.H., CLA., alasan para Kreditur menerima 

rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU yakni: 

“Debitur pada saat itu komunikatif dan kooperatif dalam menawarkan 

proposal perdamaian, kemudian para Kreditur menerima karena dianggap 

masuk akal. Memang Debitur untuk  mengembalikan 100% pada saat itu 

berat, tetapi pada akhir tahun keuangan Koperasi mulai pulih. Setelah para 

Kreditur menyetujui, Hakim Pengawas dan Pengurus memberi 

rekomendasi perdamaian, Hakim kemudian memutus perkara dan akhirnya 

mengabulkan dengan membuat putusan homologasi.”
7

Dalam Pasal 288 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, 

disebutkan bahwa: 

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir pada saat putusan 

pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukm tetap dan Pengurus 

wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 227.” 

Oleh karena Para Kreditur menyetujui rencana perdamaian yang 

diajukan Debitur, Hakim Pengawas menyampaikan laporannya kepada 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang 

memutus perkara PKPU aquo. Kemudian pada tanggal 4 April 2017 

Majelis Hakim menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur 

PKPU dengan para Krediturnya. Putusan tentang pengesahan perdamaian 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian mengikat 

Debitur dan semua Kreditur tanpa kecuali dan PKPU menjadi berakhir.  

Berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU: 

7
 Eka Windhiarto, Op.Cit. 
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“Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga 

harus dinyatakan pailit.” 

Dalam Putusan perkara PKPU aquo pihak Debitur tidak 

menjalankan kewajibannya yang tertera dalam perjanjian perdamaian 

untuk melakukan cicilan pembayaran utangnya, sehingga Para Kreditur 

yang diwakili Kuasanya mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian 

ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena 

bukti-bukti yang diajukan Para kreditur sudah memenuhi dan Pihak 

Debitur juga sudah mengakui bahwa tidak dapat melanjutkan pembayaran 

utangnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang memgabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian dan 

menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang Pailit.  

Dalam wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Eka 

Windhiarto, penyebab terjadinya Kepailitan pada Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana adalah sebagai berikut: 

“Homologasi ditetapkan pada tanggal 4 April 2017, sehingga pada bulan 

April sebenarnya sudah bisa mulai dibayarkan cicilannya, akan tetapi 

setelah 5 bulan semua nasabah tidak mendapat pembayaran bunga yg 

diperjanjikan. Sehingga hal ini telah memenuhi aturan wanprestasi yang 

terdapat dalam Undang-Undan Kepailitan dan PKPU, sehingga hal itu bisa 

dijadikan tolak ukur mengajukan pembatalan perdamaian. Kemuadian 

kuasa hukum mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di 

Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang, karena syarat sudah 

terpenuhi, Hakim Pengawas mengabulkan Peromohonan Pembatalan 

Perdamaian. Selain sudah terbukti, debitur juga mengakui bahwa pihaknya 

tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan, kemudian saksi juga 

menguatkan pembuktian yg diajukan. Oleh karena itu Hakim 

mengabulkan dan menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Mitradana 

menjadi pailit. Setelah adanya putusan pailit, Debitur tidak mengajukan 

upaya hukum.” 

Apabila ditinjau dari Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat 

ketentuan pada Pasal 222, Pasal 224, Pasal 225 ayat (3) dan (4), Pasal 281 

ayat (1), Pasal 288 dan Pasal 292 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah 

terpenuhi fakta-fakta atau keadaan yakni terpenuhinya syarat PKPU, 

adanya perdamaian para pihak, serta pembatalan perdamaian apabila 
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Debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka proses Penundaan 

Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) telah sesuai dengan Undang-

Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak 

Edy Suwanto, S.H.,M.H selaku Hakim Pengawas dalam PKPU Koperasi 

Simpan Pinjam Mitradana, yang dimaksud PKPU adalah sebagai berikut: 

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagai sarana 

bagi pihak terutama Debitur ketika dia merasa mempunyai kewajiban 

membayar utang kepada Kreditur yang sudah jatuh tempo, ia merasa tidak 

mampu dan tidak ada dana. Demi untuk eksistensi usahanya (perusahaan) 

dia memakai fasilitas pkpu yaitu mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga 

yang meliputi wilayah hukumnya. Sedangkan pada pihak Kreditur, karena 

merasa utangnya belum dibayarkan atau mungkin merasa iba apabila 

mengajukan permohonan Pailit terhadap Debitur sehingga mengajukan 

PKPU dahulu. PKPU merupakan alat bagi pihak ketika merasa tidak 

mampu membayar utang atau sebagai alat penagih.”
8

Majelis Hakim dalam memutus perkara, mempertimbangkan 

apakah permohonan PKPU tersebut telah memenuhi syarat dan cukup 

beralasan hukum untuk dikabulkan. Bahwa persyaratan Penundaan 

Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi: 

“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 

Krediturnya.” 

Oleh karena itu hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan 

Hakim dalam menentukan putusan PKPU yang harus dipenuhi dan 

dibuktikan sebagai pertimbangan Hakim dalam perkara a quo adalah 

adanya Kreditur selaku Pemohon PKPU dan Kreditur lain, adanya utang 

8
 Edy Suwanto, Hakim Pengawas PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana, Wawancara 

Pribadi, Semarang, Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 08.26 WIB. 
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yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, serta Termohon PKPU 

memperkirakan tidak dapat membayar utang-utang tersebut. 

Atas dasar rangkaian pertimbangan Hakim tersebut Pengadilan 

Niaga memperoleh fakta atau keadaan, terbukti bahwa syarat dapat 

dikabulkannya permohonan PKPU sebagaimana dalam ketentuan Pasal 

222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi dimana Debitur 

mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta 

mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur. Oleh karena permohonan PKPU 

telah dikabulkan maka Termohon (Debitur) dibebani untuk membayar 

biaya perkara. 

Setelah Majelis Hakim mengabulkan Permohonan PKPU 

Sementara, Pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas dan Pengurus 

yang bersama-sama dengan Debitur mengurus harta Debitur. Pemohon 

PKPU mengajukan nama Pengurus yakni (1) Shindu Arief Suhartono, 

S,H., (2) Eka Windhiarto, S.H.,Sp.N.,M.H.,CLA., (3) Jo Wendy 

Suyoto,S.H. 

Menindaklanjuti hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 234 ayat (1) 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa : 

“Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat 

(2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan 

Debitur atau Kreditur.” 

Berdasarkan surat pernyataan dari para Pengurus masing-masing 

tanggal 11 Januari 2017, Majelis menyimpulkan Tim Pengurus tersebut 

independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak, 

dan yang bersangkutan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan 

PKPU lebih dari tiga perkara, maka beralasan hukum untuk diangkat 

sebagai Tim Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta 

Debitur. 

Dalam hal syarat pengangkatan Pengurus yang harus independen 

dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur, 

berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia dan terdaftar pada 

kementrian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum 
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dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) 

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, pertimbangan Hakim dalam Putusan 

tersebut sudah sesuai. 

Pada dasarnya dengan dikabulkannya permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terkandung makna bahwa 

Termohon/Debitur bermaksud mengajukan rencana perdamaian, yang 

dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang-

utangnya kepada Kreditur-Krediturnya, disertai dengan jadwal dan jangka 

waktu pembayarannya. 

Dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, 

Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan: 

(1) Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditur Konkuren 

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat 

Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur 

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 280, yang bersama-sama 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan 

yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur Konkuren atau 

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan 

(2) Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditur yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan 

dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. 

Dalam hubungan ini Termohon/Debitur telah ternyata mengajukan 

rencana perdamaian kepada para Krediturnya, untuk mendapatkan 

persetujuan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon/Debitur a 

quo, telah mendapatkan persetujuan secara bulat (accord) dari para 

Krediturnya sebagaimana ternyata pada hasil aklamasi yang dipimpin oleh 

Hakim Pengawas pada tanggal 7 Maret 2017. Bahwa atas dasar semua 

Kreditur menerima Rencana Perdamaian berubah menjadi Perjanjian 

Perdamaian. Bahwa Perjanjian Perdamaian yang diterima oleh semua 

Kreditur dan telah ternyata disetujui oleh semua Kreditur, Debitur dan 

diketahui oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, adalah Perjanjian 

Perdamaian tertanggal 22 Maret 2017. 
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Pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai dengan Pasal 281 ayat 

(1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana berdasarkan voting Para Kreditur 

telah menyetujui secara utuh rencana perdamaian yang diajukan 

Termohon/Debitur maka rencana perdamaian tersebut dinyatakan dapat 

diterima. Selanjutnya Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai 

pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang, dan akibat 

adanya putusan Pengadilan yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian 

maka secara mutatis mutandis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) menjadi berakhir. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan Pertama, dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Smg dapat diketahui bahwa proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam 

Mitradana terhadap : (a)  Syarat adanya permohonan PKPU sehingga 

sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU; (b) Syarat administrasi dalam proses 

PKPU telah sesuai dengan Pasal 224 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU; (c) Dikabulkannya permohonan PKPU 

Sementara telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 

No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; (d) Syarat diterimanya 

rencana perdamaian telah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-

Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; (e) Pembatalan 

perdamaian telah sesuai dengan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU. Kedua, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari 

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tentang 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan 

Pinjam Mitradana yang tercantum dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Smg dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim 

terhadap: (a) Syarat PKPU yakni Debitur mempunyai utang yang sudah 
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jatuh tempo dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur 

telah sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (b) 

Pengangkatan Pengurus yang harus independen dan tidak memiliki 

benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur telah sesuai dengan 

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (c) syarat diterimanya 

rencana perdamaian telah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu Pertama, Kepada 

masyarakat, hendaknya agar lebih berhati-hati dalam melakukan simpanan 

pada Koperasi, karena sekarang ini banyak Koperasi nakal salah satunya 

dengan menggunakan uang yang bukan hak nya untuk kepentingan 

pribadi. Kedua, Kepada Koperasi, hendaknya menerapkan aturan yang 

sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan 

nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg disebutkan bahwa para 

Pemohon merupakan nasabah/calon anggota Koperasi. Berdasarkan Pasal 

18 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995, kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 

dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi, dan koperasi 

lain dan atau anggotanya. Sehingga deposan atau nasabah biasa seharusnya 

tidak diperkenankan melakukan kegiatan dalam Koperasi karena sudah ada 

peraturan yang mengaturnya. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 

Tahun 1995 ditentukan bahwa calon anggota Koperasi dalam waktu paling 

lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. 

Dalam putusan tersebut, para Pemohon sudah menjadi calon anggota lebih 

dari 3 bulan, sehingga seharusn ya mereka sudah menjadi anggota 

koperasi. 
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