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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan perseroan pada umumnya bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan 

perseroan tersebut dalam jangka panjang. Kehadiran perseroan 

diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 

memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan sumber pendapatan 

Negara, melalui berbagai jenis pajak dan wadah penyaluran tenaga 

kerja masyarakat.
1
 Selain itu, perseroan diharapkan agar dapat 

memberikan kontribusinya kepada lingkungan dan masyarakat 

melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau 

yang sering dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR).
2
 

Namun, kehadiran perusahaan tidak semuanya mencapai 

rasio profitabilitas seperti yang diharapkan. Bahkan, banyak terdapat 

perseroan yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan 

                                                           
1
 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung: Mandar Maju, 2000, 

hal. 28  
2
 Tom Cannon, Corporate Responsibility, London: Pitman Publishing Co, 1992, hal. 39-42  



2 
 

likuiditas
3
, sehingga tidak mampu melanjutkan usahanya dan 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.
4
  

Hal ini terjadi oleh karena dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, pengurus perseroan dianggap tidak memiliki kompetensi 

untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola 

dan menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki dengan cepat. 

Selain itu, mungkin juga dapat disebabkan karena perseroan tersebut 

tidak dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

tidak menerapkan etika bisnis dengan baik.
5
 Sebaliknya, apabila 

pengurus perseroan tersebut memiliki kompetensi dan menjalankan 

kepengurusannya dengan baik, maka perseroan yang bersangkutan 

akan memperoleh keuntungan dan mendapatkan kepercayaan dari 

para pelanggan dan kreditornya.
6
  

Akan tetapi, pada perseroan yang pengurusnya tidak 

menjalankan fiduciary duties
7
 dengan baik, maka dapat 

mengakibatkan perseroan yang bersangkutan dalam keadaan yang 

                                                           
3
 Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang 
(membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo, Lihat: Kasmir, Pengantar 
Manajemen Keuangan: Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 112 
4
 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai 

Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 1 
5
 Haidar Bagir, Era Baru Manajemen Etis, Bandung: Mizan, 1995, hal. 5-9 

6
 R. Anton Suyatno, op. cit., hal. 2 

7
 Fiduciary Duties adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari 

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan tersebut. Lihat: Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan 
Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 39 
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tidak sehat.
8
 Misalnya, bagi perseroan yang melakukan pinjaman 

dana yang sangat besar (yang melebihi kemampuan) perseroan ke 

luar negeri, tetapi tidak untuk kepentingan perusahaannya saja. Hal 

seperti ini menyebabkan banyak perseroan tidak mampu untuk 

mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah dijanjikannya.
9
  

Krisis ekonomi yang terjadi di dunia pada waktu yang lalu, 

mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami permasalahan 

keuangan, sehingga perusahaan sulit atau bahkan tidak mampu 

membayar utang-utangnya terhadap kreditor. Dengan naiknya nilai 

tukar dollar atau jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, 

telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
10

 

(a) Menurunnya daya beli masyarakat ; 

(b) Menipisnya kepercayaan terhadap dunia usaha ; 

(c) Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi yang mengarah 

kepada pertumbuhan yang negatif ; 

(d) Ketidakmampuan perusahaan-perusahaan (tidak saja yang 

melakukan peminjaman ke luar negeri, tetapi juga yang 

kreditornya di dalam negeri) untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran utang tepat pada waktunya (unable to pay) atau 

bahkan tidak dapat lagi membayar utang-utangnya (stop to 

pay). 

                                                           
8
 Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 179-180 

9
 R. Anton Suyatno, op.cit. hal. 2 

10
 Ibid, hal. 3 
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Dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar 

turut memperburuk kualitas perkreditan bank-bank dan 

mengakibatkan terbatasnya sumber dana yang tersedia bagi sumber 

dunia usaha. Terbatasnya sumber dana dunia usaha akibat krisis 

ekonomi bukan hanya menghambat kemampuan dunia usaha dalam 

aktivitas produksinya, namun juga menambah kesulitan bagi 

perseroan untuk menyelesaikan kewajiban membayar utang-

utangnya.
11

  

Menyikapi akibat naiknya nilai dollar tersebut, maka para 

pengurus perseroan terpaksa untuk melakukan berbagai tindakan-

tindakan dalam rangka menyelamatkan perseroan dan/atau aset-

asetnya. Bagi perseroan dalam prakiraan para pengurusnya akan 

dapat membayar utangnya, maka ia akan segera melakukan 

negosiasi kepada kreditor (atau para kreditornya) untuk dapat 

menunda atau menjadwalkan kembali pembayaran utangnya. 

Sementara, bagi perseroan yang sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar utangnya (stop to pay), maka perseroan yang 

bersangkutan tinggal menunggu nasib dari kreditor (-kreditornya) 

atau dapat mengajukan pembubaran
12

 perseroan kepada Rapat 

                                                           
11

 Sultan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal. 29 
12

 Menurut Pasal 142 ayat (1) UUPT, bahwa alasan terjadinya pembubaran perseroan 

antara lain, yaitu : 

a.   berdasarkan keputusan RUPS ; 

b.   karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 

c.   berdasarkan penetapan pengadilan ; 
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Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan atas usul Direksi, 

Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang 

mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara, sesuai sebagaimana yang dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) UUPT.
13

 Dalam hal terjadinya 

pembubaran Perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan 

oleh likuidator atau kurator dan Perseroan tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum, kecuali apabila diperlukan untuk membereskan 

semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
14

 

 Dalam utang piutang terdapat dua pihak yang memiliki 

hubungan hukum, yaitu debitor selaku pihak yang berutang dan 

kreditor selaku pihak yang memiliki piutang. Debitor selaku pihak 

yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman kepada kreditor. 

Namun, seringkali yang terjadi adalah debitor memiliki utang 

kepada lebih dari satu kreditor, yaitu guna untuk memenuhi 

kebutuhan debitor tersebut.
15

 Persoalan yang kemudian timbul 

                                                                                                                                                    
d.  dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk 

membayar biaya kepailitan ; 

e.  karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan 

insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; atau 

f.  karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan 

melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
13

 R. Anton Suyatno, op.cit. hal. 3 
14

 Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
15

 MR Puspitasari, Perlindungan Hukum Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam 
Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan 
Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 
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adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam 

keadaan jatuh tempo, akan tetapi debitor justru tidak memiliki 

kemampuan ataupun kemauan untuk mengembalikan pinjaman 

berupa utang pokok, beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut 

kepada salah satu atau beberapa kreditornya. Maka, hal tersebut jelas 

akan merugikan pihak kreditor.  

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa keadaan perusahaan 

tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi
16

, yaitu 

keadaan dimana pihak tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya 

(kewajiban), yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 

KUHPerdata. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana 

seorang debitor (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan 

prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.
17

  

Menurut Munir Fuady, bahwa wanprestasi atau yang disebut 

dengan istilah “breach of contract”, adalah suatu keadaan dimana 

tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak 

tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang 

bersangkutan. Selain itu, J. Satrio juga merumuskan wanprestasi 

                                                                                                                                                    
Pembayaran Utang, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 23 
Oktober 2013 
16

 Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya 
dalam perjanjian. Lihat: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1996, hal. 110 
17

 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2015, 
hal. 292 
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sebagai suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor tidak 

memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor 

punya unsur salah atasnya.
18

 

Dalam hal ini, bahwa wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul 

oleh karena:
19

 

1) Kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri 

2) Adanya keadaan memaksa (force majeure) 

Adapun wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh 

seorang debitor, dapat dikategorikan dalam 4 (empat) macam, 

yaitu:
20

 

a.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;  

b.  Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan; 

c.  Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;  

d.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dinyatakan 

bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

                                                           
18

 J.Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1995, hal. 3 
19

 P.N.H. Simanjuntak, Ibid 
20

 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1979, hal. 45 
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perseorangan.
21

 Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1132 

KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi 

jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan 

barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-

masing kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan.
22

  

Menurut penjelasan kedua Pasal tersebut di atas, 

mengandung arti bahwa debitor bertanggung jawab terhadap seluruh 

utang-utangnya, dengan memberikan jaminan pelunasan kepada 

kreditor (atau para kreditornya) yang berupa benda bergerak, 

maupun tidak bergerak dan baik yang sudah ada maupun baru akan 

ada di masa mendatang, kepada seluruh kreditor untuk kemudian 

dibagi-bagikan kepada kreditor-kreditornya secara seimbang, 

menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing 

kreditor. Kewajiban tersebut baru akan hilang apabila debitor telah 

melunasi seluruh utangnya kepada kreditor, beserta dengan bunga 

dan bahkan dapat turut dikenakan denda, apabila si debitor terlambat 

melakukan pembayaran atas utang-utangnya, yang melebihi jangka 

waktu yang telah ditentukan (telah jatuh tempo). 

Apabila suatu perseroan tidak mampu untuk memenuhi 

kewajiban dalam melunasi utang-utangnya, maka hal tersebut akan 

                                                           
21

 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
22

 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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berdampak menjadi timbulnya kredit bermasalah.
23

 Macetnya kredit 

yang diberikan kepada perseroan, dapat disebabkan oleh 2 (dua) 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor 

internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha 

debitor itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan 

kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan 

debitor.
24

 Nasabah debitor tidak dapat berbuat banyak apabila 

keadaan ekonomi mengalami resesi yang berpengaruh terhadap 

volume penjualan dan kelesuan daya beli konsumen. Faktor 

eksternal seperti gejolak nilai tukar juga berada di luar kekuasaan 

debitor, yang dapat menggerus equivalent valuta asing dari rupiah 

yang dimiliki oleh nasabah debitor. 

 Saat ini bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kredit 

macet karena kondisi keuangan perseroan yang kurang baik, dapat 

diselamatkan dengan menempuh upaya restrukturisasi utang.
25

 

Restrukturisasi utang dianggap sebagai alternatif untuk pembayaran 

utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan 

dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya 

restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan 

kreditor kepada debitor. Adapun konsesi ini tidaklah diberikan 

                                                           
23

 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hal. 426 
24

 Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, 
Bandung, PT Alumni, 2009, hal. 68 
25

 Agnes Sawir, Kebijakan Pendanaan Dan Kestrukturisasi Perusahaan, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 237 
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kepada debitor, apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan 

kesulitaan keuangan.
26

 Restrukturisasi utang pada perusahaan 

debitor pada umumnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu 

sebagai berikut:
27

 

1.  dengan pendekatan antara kreditor dan debitor untuk 

mengusahakan restrukturisasi dengan musyawarah dan 

mufakat, atau ; 

2.  dengan mengusulkan dan meminta upaya Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditor atau (para 

kreditor), yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 

Kepailitan). 

Dalam menentukan dan memilih metode yang sesuai untuk 

melaksanakan restrukturisasi utang, maka hal tersebut sangat 

bergantung pada tujuan dari pihak debitor dan kreditor itu sendiri. 

Restrukturisasi utang melalui musyawarah dan mufakat disusun oleh 

debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang isi rencana 

perdamaian tersebut dinilai kelayakannya oleh para kreditor, 

                                                           
26

 http://www.academia.edu/9835972/Restrukturisasi_Hutang_Bermasalah, (diakses pada 
tanggal 15 Mei 2018, pukul 13:00 WIB)  
27

 Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan 
Perseroan Terbatas, Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis 
Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 
September 1998. 

http://www.academia.edu/9835972/Restrukturisasi_Hutang_Bermasalah
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sedangkan pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan 

konfirmasi terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para 

kreditornya.
28

 Adapun terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan 

di dalam restukturisasi utang antara lain :
29

 

(a)  Hair cut, yaitu pembebasan utang dapat terjadi atas seluruh 

atau sebagian utang; 

(b) Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali utang dengan 

menambah tanggal jatuh tempo pembayaran kembali utang 

dan bunga;  

(c)  Debt to asset swap, yaitu pengalihan aset kepada kreditor 

untuk penyelesaian utang; 

 (d)  Debt to equity swap, yaitu perubahan utang menjadi 

penyertaan modal. 

Restrukturisasi utang di Indonesia pada umumnya dilakukan 

dengan cara yaitu rescheduling, debt to equity swap, debt to asset 

swap, debt buy back atau write-off. Tren restrukturisasi utang di 

Indonesia pada tahun 2000 adalah sebagian besar perusahaan 

melakukan restrukturisasi dengan cara rescheduling yaitu senilai 

53% (lima puluh tiga persen), dikombinasikan dengan debt to equity 

swap sebesar 34% (tiga puluh empat persen) menjadi 15% (lima 

                                                           
28

 Ibid 
29

 Ibid 
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belas persen), sedangkan untuk debt buy-back meningkat dari 2% 

(dua persen) menjadi 8% (delapan persen). Pada tahun 2002, porsi 

rescheduling berubah dari nilai 53% (lima puluh tiga persen) 

menjadi 35% (tiga puluh lima persen) yang disebabkan oleh adanya 

beberapa perusahaan besar yang melakukan debt to equity swap, 

yang mengalami peningkatan dari 15% (lima belas persen) menjadi 

35% (tiga puluh lima persen) dan meningkatnya porsi debt buy-back 

dari 8% (delapan persen) menjadi 9% (sembilan persen) dari total 

utang yang direstrukturisasi.
30

 

Apabila suatu perusahaan dianggap tidak dapat memberikan 

harapan, maka seringkali langkah likuidasi terpaksa ditempuh oleh 

perseroan. Meskipun demikian, banyak perseroan yang mengalami 

kesulitan keuangan dapat direhabilitasi untuk kepentingan kreditor, 

pemegang saham dan masyarakat. Restrukturisasi utang debitor 

hanya dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa sebagai berikut :
31

 

a.  Perseroan sudah berada dalam keadaaan tidak mampu 

membayar bunga dan utang pokoknya yang telah jatuh tempo 

dan dapat ditagih. 

                                                           
30

 Agnes Sawir, op.cit., hal. 238  
31

 Syamsudin Manan Sinaga, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang 
Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2000, hal. 7 
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b.  Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mendatang 

berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-

utangnya. 

c.  Perseroan berdasarkan putusan pengadilan atau suatu badan 

arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap diwajibkan 

membayar utang atau ganti kerugian kepada pihak lain dan 

apabila perseroan memenuhi putusan pengadilan atau badan 

arbitrase tersebut, maka besarnya pembayaran kewajiban itu 

dapat mengakibatkan perseroan kehilangan sekurang-

kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya. 

d.  Perseroan sudah mengalami kerugian yang besarnya 

kerugian itu mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya 

sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya. 

e. Perseroan memiliki utang bermasalah yang besarnya setelah 

diperhitungkan dengan cadangan, masih akan mengakibatkan 

perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% 

(lima puluh persen) dari modalnya. 

f. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah 

melebihi 500% (lima ratus persen) dari modalnya. 

g. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah 

melebihi 200% (dua ratus persen) dibandingkan dengan nilai 
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jual harta kekayaan perseroan seandainya perseroan 

dilikuidasi kerena dinyatakan pailit. 

Ditempuhnya upaya restrukturisasi terhadap utang debitor 

bukan hanya bila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga 

harus dipertimbangkan beberapa kelayakan berikut:
32

 

a. Perseroan masih memiliki prospek usaha yang baik untuk 

mampu melunasi utang atau utang-utang tersebut apabila 

diberi kesempatan penundaan pelunasan dalam jangka waktu 

yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-

keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru, 

dan 

b. Kreditor akan memperoleh pelunasan utang yang jumlahnya 

lebih besar melalui restrukturisasi daripada perseroan 

dinyatakan pailit, dan atau 

c. Syarat-syarat utang berdasarkan restrukturisasi lebih 

menguntungkan bagi kreditor daripada sebelum dilakukan 

restrukturisasi. 

Oleh karena itu, sebelum upaya restrukturisasi ditempuh, 

maka harus dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan yang 

bertujuan untuk menilai apakah utang debitor layak atau tidak layak 

untuk dilakukan restrukturisasi, baik restrukturisasi itu hanya 

terbatas pada restrukturisasi utang atau juga harus dilakukan 

                                                           
32

 Ibid, hal. 9 
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restrukturisasi perusahaan. Studi kelayakan tersebut harus dilakukan 

oleh Kantor Konsultan Independen yang sekurang-kurangnya terdiri 

dari :
33

 

1. Kantor Akuntan Publik 

2. Kantor Konsultan Hukum 

3. Kantor Konsultan Manajemen Keuangan Dan Bisnis 

4. Kantor Konsultan Penilai 

5. Pakar mengenai sector industri yang bersangkutan. 

Restrukturisasi utang dapat diselesaikan dalam bentuk 

pertukaran utang dengan saham atau mengkonversi utang menjadi 

penyertaan modal. Jenis restrukturisasi utang ini sering disebut juga 

dengan istilah “debt to equity swap”. Dari sudut pandang debitor, 

bahwa debt to equity swap merupakan cara restrukturisasi utang bagi 

perusahaan yang sudah tidak sanggup lagi melunasi kewajibannya 

kepada pemberi pinjaman.
34

  

Adapun dalam penyusunan penelitian ini, bahwa terdapat 

beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya berkaitan 

dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, adapun penelitian 

yang dimaksud adalah : 

                                                           
33

 Ibid 
34

 http://digilib.unila.ac.id/7245/15/BAB%201.pdf, (diakses pada tanggal 20 Mei 2018, 
pukul 15:00 WIB)  

http://digilib.unila.ac.id/7245/15/BAB%201.pdf
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1. Penelitian mengenai restrukturisasi utang melalui debt to 

equity swap, sebelumnya pernah dibahas oleh Mega Fitri 

Nemara, yaitu Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2015 

dengan judul “Analisis Pengaruh Restrukturisasi Utang 

Melalui Debt To Equity Swap Terhadap Abnormal Return 

Dan Trading Volume Activity Pada PT Bumi Resources 

Tbk”. Adapun yang yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian tersebut adalah mengenai 

a.  Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada 

trading volume activity pada PT Bumi Resources Tbk 

sebelum dan sesudah melakukan restrukurisasi utang 

melalui debt to equity swap? 

b.  Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada pada 

abnormal return PT Bumi Resources Tbk sebelum 

dan sesudah melakukan restrukurisasi utang melalui 

debt to equity swap? 

 

Selain itu, terdapat penelitian lainnya yang pernah 

membahas mengenai restrukturisasi utang, oleh Koko 

Hartanto yaitu Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 

pada tahun 2004 dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai 

Restrukturisasi Dengan Debt To Equity Swap Yang 
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Mengakibatkan Pengambilalihan Perseroan Oleh Kreditor”. 

Adapun yang menjadi permasalah dalam penelitian tersebut, 

adalah mengenai 

1.  Bagaimana pengaturan pengambilalihan perusahaan 

terbuka yang timbul karena adanya restrukturisasi 

utang bentuk debt to equity swap ? 

2.  Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang 

saham minoritas yang tidak menyetujui diadakanya 

transaksi debt to equity swap, dalam hal ini yang 

mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh 

kreditor ? 

Berbeda dengan kedua karya penelitian tersebut di atas, 

adapun dalam penelitian ini yang akan dibahas dan dianalisa lebih 

dalam adalah mengenai pengaturan restrukturisasi utang melalui 

debt to equity swap menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, serta akibat hukum yang terjadi setelah 

dilaksanakannya restrukturisasi utang melalui debt to equity swap. 

Bertitik tolak dari berbagai landasan tersebut di atas, maka judul dari 

penelitian ini adalah “TINJAUAN YURIDIS 

RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI DEBT TO EQUITY 

SWAP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas 

secara mendalam pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai restrukturisasi utang 

melalui debt to equity swap menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum restrukturisasi utang melalui debt 

to equity swap terhadap perseroan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang 

dari pokok permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini, 

maka dipandang perlu untuk memberikan batasan-batasan, sehingga 

dalam pembahasan berikutnya hanya terfokus kepada permasalahan 

yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan 

yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

diadakan adalah : 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai 

restrukturisasi utang melalui debt to equity swap menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 



19 
 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum 

restrukturisasi utang melalui debt to equity swap terhadap 

perseroan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk 

memberikan pembelajaran yang diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya pada ilmu hukum, terutama yang 

menyangkut tinjauan yuridis restrukturisasi utang melalui debt to 

equity swap. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun secara teoritis, 

penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya ilmu hukum perusahaan, hukum perjanjian dan hukum 

penanaman modal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

membawa manfaat sebagai berikut : 

1. Secara akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa ataupun kalangan akademisi lainnya, tentang 

hukum perusahaan, hukum penanaman modal hukum 

perjanjian, dan khususnya terkait restrukturisasi utang 

melalui debt to equity swap.  
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2. Secara praktis, diharapkan dengan penulisan hukum ini dapat 

berguna: 

a. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan 

pengetahuan mengenai peraturan perundang-

undangan tentang hukum perusahaan, hukum 

penanaman modal hukum perjanjian, dan khususnya 

terkait dengan restrukturisasi utang yang dilakukan 

melalui debt to equity swap.  

b. Bagi para penulis/peneliti, untuk memberikan dasar-

dasar serta landasan mengenai pengaturan 

restrukturisasi utang melalui debt to equity swap dan 

akibat hukum restrukturisasi utang melalui debt to 

equity swap. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai hal-hal 

yang menyangkut materi pembahasan atau pokok permasalahan, 

akan tetapi untuk memudahkan pemahaman atau penelaahan materi, 

maka perlu untuk membuat sistematika penulisan. Hal ini tidak lain 

adalah untuk mengetahui materi apa yang akan dibahas dan 

hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu : 
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BAB I   Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang 

mendasari bahwa pentingnya diadakan penelitian ini, 

rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat dari penelitian yang dilihat dari segi teoritis 

dan segi praktis, serta sistematika penulisan yang 

digunakan pada penelitian ini.  

 

 BAB II  Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang 

mendeskripsikan pengertian-pengertian, jenis-jenis 

dan prinsip dasar, karya-karya lain oleh berbagai 

penulis yang membahas mengenai materi hukum 

yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam 

penelitian ini. Dalam bab ini menjelaskan mengenai 

landasan teori dan kerangka konseptual.  

 

BAB III  Metode Penelitian  

  Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, sumber bahan penelitian, sifat analisis, 

serta bahan-bahan yang digunakan dibagai menjadi 3 

macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, serta hambatan 

dalam penelitian dan cara penanggulangan nya. 
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 BAB IV  Analisis Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan analisis mengenai pengaturan 

mengenai restrukturisasi utang melalui debt to equity 

swap menurut peraturan yang berlaku di Indonesia 

dan dampak restrukturisasi utang melalui debt to 

equity swap.  

 

 

BAB V  Kesimpulan & Saran 

Dalam bab ini akan disampaikan mengenai pokok-

pokok kesimpulan dan saran pemikiran hukum yang 

relevan, berdasarkan hasil pemikiran terhadap 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 

RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI DEBT 

TO EQUITY SWAP”. 

  




