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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi saat ini mendorong pengusaha untuk mengembangkan 

usahanya dan memperluas kemampuan dan kapastitas mereka dalam melakukan 

penetrasi di pasar. Banyak usaha dilakukan oleh para pengusaha dalam menambah 

modal usaha. Kebutuhan akan dana dan permodalan merupakan suatu bentuk 

kebutuhan yang sangat esensial bagi semua jenis usaha. Dana bagi sebuah 

perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dana tersebut dapat berupa 

modal (equity) atau utang (loan).
1
 Dana yang berupa modal (equity) dapat 

diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan dapat juga 

diperoleh dari para pemodal atau investor yang menyetorkan dana untuk 

modal perusahaan setelah perusahaan tersebut berdiri.  

Salah satu cara yang umum dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendanai 

usahanya terutama untuk usaha yang membutuhkan modal sangat besar ialah dengan 

mengajukan kredit usaha. Dana yang berupa utang (loan) dapat diperoleh perusahaan 

tersebut dari berbagai sumber seperti bank-bank, lembaga-lembaga pembiayaan, pasar 

uang (financial market) yang memperjual-belikan surat-surat utang jangka 

pendek seperti commercial papers, pasar modal (capital market) yang 

memperjual-belikan surat-surat utang jangka panjang (obligasi atau bond), 

atau dari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dana pinjaman cepat yang 

besar lebih mudah didapat dari fasilitas perbankan. Lembaga perbankan 

                                                           
1
 a loan is the lending of money by one or more individuals, organizations, and/or other entities to 

other individuals, organizations etc. The recipient (i.e. the borrower) incurs a debt, and is usually 

liable to pay interest on that debt until it is repaid, and also to repay the principal amount borrowed 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loan diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loan
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merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling 

lengkap, cepat, dan relatif aman.
2
 Lembaga ini juga merupakan salah satu 

lembaga yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. 

Lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang 

memiliki masalah kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. 

sehingga dipercaya untuk digunakan oleh masyarakat khususnya oleh para 

pelaku usaha untuk dijadikan jalan keluar dari masalah yang memerlukan 

dana cepat yang besar. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perbankan) Pasal 1 angka 11, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790, menyebutkan:  

Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

Arti penting yang terkandung dari Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Perbankan adalah kepercayaan dari penyedia uang (kreditur) kepada pihak 

yang diberikan uang (debitur) untuk dapat melunasi hutangnya dalam jangka 

waktu yang telah disepakati. Cara yang digunakan bank sebagai penyedia 

uang agar pengembalian kredit kepada debitur dapat dilunasi salah satunya 

adalah dengan menganalisa collateral atau jaminan kredit yang diberikan. 

                                                           
2
 Kasmir, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi Cet 7, PT Raja Grafindo Persada 

Jakarta, hlm. 4 



 

Universitas Pelita Harapan  3 

 

Dalam Praktek saat ini, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan 

oleh bank kepada nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya 

dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya. Jenis kredit yang ditinjau dari segi 

tujuan penggunaannya dapat berupa:
3
 

1) Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan 

jasa sebagai kontribusi dari usahanya.  

2) Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi 

kebutihan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari fixed 

income debitur). 

Fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu 

fungsi utama bank, untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan 

prinsip kehati-hatian penyaluran kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-

undang Perbankan, dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana terutama 

dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak 

terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank 

hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 

yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian 

kredit Bank Umum.  

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-

hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam 

melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan 

profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana 

                                                           
3
H.R. Daeng Naja. Hukum Kredit dan Bank Garansi. PT Citra Aditya Bakti. Bandung:2005. Hal. 125 
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yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, kita dapat 

menemukan pasal lain di dalamnya yang mempertegas kembali mengenai pentingnya 

prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam 

Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa : 

“Bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun 

juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. 

Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam 

rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko 

kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
4
 Faktor penyebab risiko kredit macet 

antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang 

buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri, 

oleh karena itu apa yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) harus benar-benar diterapkan 

oleh setiap perbankan , yaitu : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 

                                                           
4
 A non-performing loan (NPL) is a loan that is in default or close to being in default. Many loans 

become non-performing after being in default for 90 days, but this can depend on the contract terms. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-performing_loan diunduh tanggal 15 Agustus 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loan
https://en.wikipedia.org/wiki/Default_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-performing_loan
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itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“. 

 

Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/ 

2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum 

Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat 

Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005. 

Oleh karena adanya aturan BMPK, bank tidak dapat memberikan kredit 

melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Mengenai BMPK yang 

telah ditentukan dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa untuk pihak yang 

terkait dengan bank hanya diperbolehkan 10% dari modal bank, sedangkan 

pihak yang tidak terkait dengan bank diperbolehkan sampai dengan 20% dari 

modal bank.
5
 Pada kenyataannya ada kalanya suatu nasabah, pada umumnya 

perusahaan besar, membutuhkan dana yang sangat besar melebihi batas 

maksimum kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank untuk pembiayaan 

suatu proyek atau kegiatan lainnya. Selain itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia saat ini dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini yang membuka 

peluang usaha sebesar-besarnya pada pelaku usaha, maka banyak pelaku usaha yang 

mengerjakan proyek insfastrukur maupun ekspansi usaha di bidang lain yang 

membutuhkan dana yang sangat besar.  

                                                           
5
  Daniel Ginting, 2005, Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan WewenangPihak-Pihak 

Dalam Sindikasi SertaKewenangan Mengajukan Gugatan dalam Kredit Sindikasi, Proceedings: 

Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat 

Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 61 



 

Universitas Pelita Harapan  6 

 

Oleh karena itu diberikanlah sebuah fasilitas pemberian kredit melalui 

perjanjian kredit sindikasi, yaitu pemberian kredit yang mana untuk satu orang debitur 

diberikan kredit dari dua atau lebih kreditur. 

 Stanley Hurn dalam bukunya Syndication Loan (A Handbook For Banker and 

Borrower) memberikan definisi mengenai kredit sindikasi atau syndication loan 

sebagai berikut : 

“A syndication loan is a loan made by two or more lending institutions, on a 

similar terms and condition, using common documentation and administered by a 

common agent”
6
 

 

Berdasarkan kedua penjelasan definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 

Kredit Sindikasi adalah suatu Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu Kreditur 

kepada satu debitur dengan syarat dan ketentuan yang sama, kreditur dalam hal ini 

bisa merupakan Bank, bisa juga merupakan lembaga pembiayaan non-Bank. 

Definisi ini mencakup semua unsur penting dalam kredit sindikasi, yaitu: 

1) Dua atau lebih bank atau lembaga pembiayaan. 

2) Didasarkan pada terms and conditions yang sama bagi semua anggota 

sindikasi (similar terms and condition). 

3) Menggunakan 1 (satu) dokumentasi kredit yang sama (using common 

documentation). 

4) Diadministrasikan oleh agen yang sama (administreted by common agent). 

 

Dalam kredit sindikasi yang krediturnya terdiri dari beberapa bank dan dengan 

nilai dan resiko yang besar, maka sebagai persyaratan dalam pemberian kreditnya, 

bank harus meminta jaminan atau collateral yang akan dinilai oleh bank dan 

                                                           
6
  Stanley Hurn, 1990, Sydicated Loan, (A Handbook for Banker and Borrower): Woodhead Faulkner,  

sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdaeni, 2010, dalam bukunya yang berjudul 

“Kredit Sindikasi – Proses, Teknik, dan Aspek Hukumnya”, Jakarta, hal. 2. 
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menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan kepada debitur. Jaminan secara 

umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUHPerdata) menyebutkan : 

 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. 

 

Arti penting dari Pasal 1131 KUHPerdata adalah segala harta kekayaan 

debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat 

perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. 

Jaminan yang disebutkan pada Pasal 1131 KUHPerdata akan 

menimbulkan suatu masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari 

seorang kreditur dimana masing-masing kreditur menginginkan haknya 

didahulukan. 

Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan kebendaan 

yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti misalnya 

jaminan fidusia dan hak tanggungan. Kreditur yang memegang hak tersebut memiliki 

hak utama untuk mendapatkan pembayaran kredit dari hasil penjualan benda jaminan. 

Ketentuan tentang hak utama kreditur pemegang jaminan fidusia untuk 

mendapatkan pembayaran kredit termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disahkan tanggal 30 September 1999 termuat 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 (Undang-

Undang Jaminan Fidusia) yang pada intinya menyatkan bahwa penerima fidusia 

memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Sedangkan ketentuan 
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tentang hak diutamakan untuk mendapatkan pembayaran kredit bagi pemegang hak 

tanggungan terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,  

disahkan tanggal 9 April 1996 termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 42 (Undang-Undang Hak Tanggungan) terdapat dalam Pasal 6, 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal debitur 

cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum dan 

mengambil pelunasan piutangnya dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang tersebut.   

Jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan jaminan atas pelunasan utang 

debitur jika ia tidak dapat mengembalikan seluruh utang yang diberikan. Selama 

pembayaran kredit berjalan lancar, maka tidak ada masalah yang timbul. Masalah 

akan timbul ketika pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan jadwal atau tidak 

sesuai dengan jumlah angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kreditur yang 

menyebabkan keaadan yang disebut dengan insolvensi.  

Keadaan ini akan membuat kredit yang diterima debitur berdasarkan perjanjian 

kredit sindikasi tersebut menjadi demi hukum default dimana hal ini kemudian bisa 

mengakibatkan debitur dinyatakan pailit. Pailit merupakan suatu keadaan di mana 

debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang 

dari para krediturnya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang 

mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada 

maupun yang akan ada dikemudian hari. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan 

Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara 
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lain seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya 

atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya
7
. 

Menurut Max Radin dalam bukunya The Nature Of Bankruptcy, 

tujuan semua undang-undang kepailitan (bancruptcy law) adalah untuk 

memberikan suatu forum kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai 

penagih terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya (debt 

collection system).
8
 Jadi tujuan undang-undang kepailitan adalah untuk 

melikuidasi aset-aset yang dimiliki oleh debitur untuk keuntungan para 

krediturnya. Pada beberapa Negara maju tujuan ini pada praktiknya berubah. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, disahkan tanggal 18 Oktober 2004 termuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kepailitan) menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi dan 

melanjutkan usaha debitur ketika mengalami kesulitan keuangan. 

Praktik di Belanda nampaknya sejalan dengan serangkaian perkembangan 

undang-undang kepailitan di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, 

Australia, maupun Jerman. Beberapa Negara tersebut mengarahkan Undang-Undang 

Kepailitan kepada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai on-

going business dan mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditur.  

Di Indonesia sendiri hukum kepailitan lebih ditekankan sebagai debt collection 

tool atau alat untuk penagihan utang dan alat untuk membangkrutkan debitur. 

Indonesia telah mewarisi peraturan terkait kepailitan yang telah ada sejak jaman 

Hindia Belanda. Di Indonesia, sejarah berlakunya ketentuan tentang kepailitan dapat 

dilihat dalam Pasal 230-243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatblaad 190 

                                                           
7
Dr. Munir Fuady. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. Hal. 7 

8
 Max Radin, The Nature of Bankcruptcy, University of Pennsylvania and American Law register, Vol 

89 November 1940 No.1. hal. 9 
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No. 217 Juncto Staatblaad 1906 No. 348 tentang Undang-undang kepailitan: 

Staatblaad 1926 No. 559 Juncto Staatblad 1941 No. 44, tentang Reglemen Indonesia 

yang diperbarui (Het Herzeine Inlandische Reglement); Staatblad 1927 No.227 

tentang Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan Madura (rechtsreglement 

Buitengewesten); Undang-undang 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; Undang-undang  No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 tentang 

Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-

undang No. 4 tahun 1998, dan terakhir ditetapkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.
9
    

Sebagaimana tujuan dalam Undang-undang Kepailitan, pengajuan permohonan 

pailit terhadap debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan oleh 

pihak kreditur. Seluruh harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit, 

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan: 

 

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit 

itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan 

itu. 

 

Kepailitan berarti suatu sitaan secara menyeluruh (algemeen beslag) atas 

segala harta benda dari pihak pailit. Sitaan secara umum dilakukan atas semua 

harta benda dari pihak pailit.
10

 

                                                           
9
 Ivada Dewi Amrih S dan Herowati Poesoko, “Hukum Kepailitan, Kedudukan dan Hak Kreditor 

Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit”, Laks Bang Press indi, Yogyakarta, 2016, hal. 66 
10

Kartini Mulyadi, Hukum Pengawasan dalam Kepailitan (Makalah Seminar Tentang Perbankan Atas 

Undang-Undang Kepailitan) Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, Hal 10. 
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Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk 

menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan 

menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan 

debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing. 

Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang melalui proses pailit mempunyai 

tujuan melakukan pembagian antara para kreditur dari 

kekayaan debitur. Permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga 

memberikan dampak tidak hanya terhadap pihak yang dinyatakan palit, 

tetapi juga terhadap pihak lain. Pihak yang terkena dampak dikabulkannya 

permohonan pailit adalah kreditur. Pernyataan pailit terhadap debitur pailit 

menimbulkan permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur 

kepada kreditur.  

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di 

bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil 

penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur 

pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur. Hal ini 

berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yaitu 

menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para 

krediturnya sesuai dengan asas pari passu pro rata parte. 

Terdapat perubahan dalam Undang-Undang Kepailitan yang terbaru 

yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bila dibandingkan dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dimana sebelumnya tidak 

diatur tentang bagaimana kedudukan kreditur dalam hal pengajuan kepailitan 

dalam kredit sindikasi. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
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Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan 

bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah 

kreditur sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 2: 

“Yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur 

konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen, mereka 

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan 

hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta 

debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi 

kreditur, maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2” 

 Adanya ketentuan tersebut menegaskan perlindungan hak kreditur peserta 

kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan kewenangan mengajukan permohonan bagi para pihak dalam kredit 

sindikasi, sehingga kreditur tidak perlu khawatir akan adanya penolakan permohonan 

seperti yang terjadi pada perkara Bank IFI dengan PT Citra Mataram Satriamarga 

Persada. Pada perkara tersebut majelis hakim Mahkamah Agung RI Putusan Kasasi 

NO.022/K/N/2001 yang membatalkan putusan pernyataan pailit majelis hakim 

Pengadilan Niaga terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada. Dalam putusan 

tersebut dinyatakan bahwa dalam PT. Bank IFI sebagai salah satu anggota sindikasi 

kredit tidak berwenang mengajukan gugatan pailit karena adanya perjanjian yang 

telah dibuat diantara para pihak kreditur dalam Kredit Sindikasi yang telah 

menentukan siapakah yang berhak untuk menerima pembayaran dari pihak debitur.
11

 

Selain itu ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan 

bahwa: “Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap 

                                                           
11

 Dian Bagus Pratama, Budiharto, Sartika Nand, “Kedudukan Hukum Kreditor dalam Permohonan 

Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung 

No. 022/K/N/2001)”, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4, Tahun 2016, Hal. 4 
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kreditur pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan 

atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi 

kepailitan”. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan 

oleh kreditur separatis, karena ada ketentuan Pasal 56 yang menentukan sebagai 

berikut: 

1. Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak 

pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur 

Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 

2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap 

tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk 

memperjumpakan utang. 

3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator 

dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda 

bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan 

usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi 

kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur 

separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dirasakan 

tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditur 

separatis. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa harta pailit yang 

dapat dijual oleh Kurator termasuk benda-benda bergerak yang dibebani hak agunan 

atas kebendaan. 
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Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59 yang 

menentukan: 

1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur 

pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus 

melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) 

bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 178 ayat (1). 

2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator 

harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk 

selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil 

penjualan agunan tersebut. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditur separatis tidak boleh 

melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti penyimpangan 

terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan.  Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, Kurator 

harus menuntut diserahkannya benda jaminan, merupakan pembatasan terhadap hak 

kreditur separatis.  

Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan, bertentangan dengan dengan 

ketentuan eksekusi hak kebendaan yaitu Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan  

dan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Adanya disharmonisasi 

antar undang-undang inilah yang melatar belakangi penulis untuk paparkan lebih jauh 

dalam suatu penulisan hukum berjudul “PERLINDUNGAN HAK KREDITUR 
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ATAS KREDIT SINDIKASI (SYNDICATION LOAN) DALAM PERKARA 

KEPAILITAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi para kreditur atas 

kredit sindikasi dari debitur yang dinyatakan pailit? 

2) Bagaimana pelaksanaan pembagian jaminan yang merupakan harta pailit bagi 

para kreditur kredit sindikasi? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan permasalahan di atas, dapat penulis sampaikan mengenai tujuan dari 

penelitian dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan kreditur terhadap jaminan 

dalam kredit sindikasi atas debitur yang dinyatakan pailit; 

2. Untuk mengetahui penerapan pembagian jaminan yang merupakan harta pailit 

kepada para kreditur kredit sindikasi. 

 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Akademis/Teoritis 

a. Dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagaimana kedudukan 

kreditur atas jaminan dari kredit sindikasi dalam perkara kepailitan dan 

proses pembagian jaminan.  
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b. Menambah pemahaman dan tambahan informasi bagi pengawasan dan 

perlindungan kreditur dalam kepailitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum maupun 

bankir, masyarakat serta akademisi tentang kedudukan dan perlindungan 

hukum bagi para kreditur kredit sindikasi atas debitur yang dinyatakan 

pailit. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan pembagian harta pailit 

bagi para kreditur kredit sindikasi atas kesesuaiannya dengan asas-asas 

hukum yang berlaku sehingga menciptakan keadilan bagi para kreditur dan 

pihak lainnya yang berkepentingan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, 

keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, 

Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-bab yang 

diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang 

ditempuh dalam rangka penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan 

perkembangan kredit sindikasi di Indonesia.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Merupakan bab yang membahas mengenai 

praktek Kredit Sindikasi dan Kepailitan di Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN. Merupakan bab yang membahas mengenai 

metode yang digunakan dalam tesis ini. 
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BAB IV ANALISA. Merupakan bab yang akan menganalisis bagaimana 

pelaksanaan kepailitan dikaitkan dengan kedudukan hukum kreditur kredit sindikasi 

serta bagaimana proses pembagian harta pailit bagi para kreditur yang berkepentingan 

ditinjau dari asas hukum yang berlaku. 

BAB V PENUTUP, Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari 

hasil analisis rekomendasi yang dapat diberikan sebagai solusi terhadap pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




