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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan yuridis terhadap pailit PT. AAA yang diajukan oleh nasabahnya 

dan sudah diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 

menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU dinyatakan telah melanggar ketentuan undang-

undang tersebut, karena untuk mengajukan permohonan pailit terhadap 

perusahaan efek adalah hak dari pengawas pasar modal dan lembaga 

keuangan lainnya, yakni OJK sebagai pengganti dari Bapepam sebagaiman 

dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

OJK. 

2. Akibat hukum dari pengajuan pailit oleh nasabah terhadap perusahaan efek 

(PT. AAA Sekuritas), bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan nasabah dan menyatakan 

perusahaan PT. AAA Sekuritas pailit karena sudah memenuhi unsur dari 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akibat hukumnya 

bahwa perusahaan dinyatakan pailit dan tidak dapat beroperasi lagi. 

Kemudian PT. AAA Sekuritas mengajukan peninjauan kembali ke 

Mahkamah Agung, dan majelis hakim Mahkamah Agung menerima 

permohonan dari PT. AAA sekuritas dan membatalkan  putusan dari 
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Pengadilan Niaga, karena nasabah tidak berhak mengajukan pailit 

terhadapo perusahaan sekuritas, maka akibat hukumnya hak-hak 

perusahaan tersebut haris dikembalikan kepada kondisi semula sampai ada 

putusan hakim yang menyatakan pailit yang diajukan oleh OJK. 

B. Saran 

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberiksan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan efek yang menjual saham pada bursa efek harus benar-

benar dapat menjaga dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan 

nasabah, sehingga dalam pelaksanaannya jangan sampai merugikan pihak 

nasabah yang telah menanamkan sahamnya pada perusahaan, dan dapat 

menjaga nama baik perusahaan agar dapat mengembangkan usaha secara 

berkelanjutan. 

2. Bagi pihak nasabah harus benar-benar dapat menilai perusahaan efek yang 

dapat memberikan jaminan dana yang sudah diinvestasikan pada 

perusahaan tersebut, sehingga sampai masa jatuh temponya dana yang 

sudah dimasukkan tersebut dapat diambil kembali sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. 

 


