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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demi pemenuhan syarat kelulusan dari suatu institusi, seorang calon sarjana di 

bidang studi hukum sudah seyogyanya dapat membuat tulisan ilmiah. Di dalamnya, 

terdapat analisis dan penalaran hukum. Tulisan ilmiah dalam bentuk laporan magang 

ini, dibuat oleh penulis dalam rangka memenuhi kewajiban menyusun tugas akhir di 

Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, penulis mendapatkan peluang 

untuk mengaplikasikan teori-teori semasa proses pembelajaran di bangku kuliah 

melalui kegiatan magang. Kegiatan tersebut telah direalisasikan pada praktek magang 

yang dilaksanakan di kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra. 

Selama aktivitas tersebut berlangsung, penulis mendapatkan berbagai peluang untuk 

masuk ke dalam tim kerja yang melaksanakan transaksi maupun memberikan nasihat 

hukum. Manfaat pembelajaran lainnya yang terdapat dalam kegiatan magang ialah 

penulis dapat belajar untuk beradaptasi di dalam dunia kerja dimana penulis 

mendapatkan oportunitas untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan, manajemen 

waktu, dan kerjasama tim. Hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat persaingan 

usaha yang semakin ketat. Situasi yang dialami sebelum masuk ke dunia kerja 

tersebut memberikan gambaran dan pelatihan untuk membentuk etos kerja penulis. 
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Pengalaman ini juga penting dan berguna dalam mempersiapkan diri penulis untuk 

masuk ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya di masa yang akan datang. 

Dalam penulisan laporan magang, penulis memilih untuk membuat laporan 

magang mengenai Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang dilakukan oleh PT Benakat 

Barat Petroleum dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai salah satu transaksi yang 

pernah dilaksanakan oleh kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra. 

Adapun alasan penulis untuk menulis laporan dengan topik ini selain karena penulis 

tertarik dengan transaksi tersebut, penulis juga ingin menganalisis faktor-faktor yang 

yang membuat suatu perusahaan membutuhkan upaya restrukturisasi kredit yang lahir 

dari sebuah perjanjian utang. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan: 
1
 

“Kredit adalah penyediaan 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 utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.”  

 

Menurut Rivai, definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari 

satu pihak (Kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak 

                                                           
1
 Republik Indonesia (a), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 1 angka 11 
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lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada 

pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. 
2
 

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, definisi Utang adalah sebagai berikut: 
3
 

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 

uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara 

langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang 

timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” 

 

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu Perjanjian ialah: 
4
 

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” 

 

Restrukturiasi utang terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan di 

dalam keadaan keuangannya. Seorang Debitor akan melakukan upaya restrukturisasi 

utang apabila ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmennya 

terhadap si berpiutang. 

Bagi dunia perbankan, peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan harus 

sejalan dengan upaya-upaya perbaikan KAP atau Kualitas Aktiva Produktif secara 

berkesinambungan. Hal ini mengingat pada hakikatnya pemberian kredit adalah 

                                                           
2
 Sastradipoera Komaruddin, Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk 

Bersaing, Bandung: Kappa Sigma, 2004, hal. 4. 
3
 Republik Indonesia (b), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Ayat 6. 
4
 Republik Indonesia (c), “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Pasal 1313. 
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penanaman dana dalam bentuk “risk assets”. Oleh karenanya, setiap pemberian 

kredit hendaknya dijiwai oleh asas konservatif dengan semangat untuk 

menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko tinggi. Hal ini 

berarti bahwa dalam tiap proses pemberian kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan 

penelitian/analisis yang mendalam dari berbagai aspeknya, termasuk aspek-aspek 

hukumnya. 
5
 

Pada umumnya, perusahaan yang bertujuan untuk melakukan ekspansi 

perusahaan, membuat perjanjian kredit dengan pihak ketiga. Tindakan tersebut 

dilaksanakan untuk menambah modal usaha perusahaan, sehingga perusahaan 

tersebut dapat memiliki modal untuk melakukan perluasan kegiatan usaha. Apabila di 

kemudian hari Debitor menemukan permasalahan pada pembayaran kreditnya, ia 

memiliki pilihan alternatif untuk mengambil upaya hukum lainnya. Upaya tersebut 

merupakan restrukturisasi kredit, dimana Debitor dapat mengajukan perjanjian yang 

meminta pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan 

dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses 

restrukturisasi utang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya konsensi yang diberikan 

oleh Kreditor kepada Debitor. Dari kacamata Debitor, restrukturisasi kredit 

merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak lagi memiliki 

kapabilitas untuk memenuhi komitmennya. Komitmen yang dimaksud adalah 

komitmen untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan 

Kreditor. Jika Debitor gagal dalam memenuhi kewajibannya, timbul wanprestasi atau 

                                                           
5
 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 21-22. 
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cacat hukum yang akan mengakibatkan masalah besar bagi keberlangsungan 

perusahaan. 

Selama bekerja di kantor Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra, penulis 

mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Transaksi Perjanjian 

Rekstrukturisasi Utang yang dilakukan oleh PT Benakat Barat Petroleum (“Debitor”) 

dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Kreditor”). Kantor penulis berperan menjadi 

kantor konsultan hukum yang memberikan pelayanan hukum terhadap PT Bank 

CIMB Niaga selaku klien dari kantor penulis.  

Pada awalnya, perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan telah diadakan 

diantara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Benakat Barat Petroleum pada 2 

Agustus 2013. Pinjaman yang diberikan oleh Kreditor digunakan oleh Debitor untuk 

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasi (“KSO”) dengan PT Pertamina EP. 

Perjanjian KSO didirikan untuk melaksanakan operasi minyak dan gas bumi di Area 

Operasi Benakat Barat. Akan tetapi, KSO yang disepakati oleh kedua belah pihak 

tersebut beberapa kali mengalami pasang surut. PT Benakat Barat Petroleum 

menemukan berbagai kesulitan dalam memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, untuk 

mendukung kegiatan peningkatan dan percepatan produksi sumber daya minyak dan 

gas bumi di Area Operasi, kedua belah pihak telah menandatangani Surat Persetujuan 

Perpanjangan Masa Komitmen Pasti sebanyak tiga kali. 

Perpanjangan Masa Komitmen yang dilaksanakan oleh Debitor terhadap PT 

Pertamina EP mengakibatkan masalah baru dalam perjanjian kredit. Perpanjangan 
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Masa Komitmen Pasti menandakan bahwa Debitor belum dapat menunjukkan 

performa yang baik dalam menjalankan perjanjiannya dengan PT Pertamina EP. 

Akhirnya, Debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya 

terhadap Kreditor. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor dinyatakan gagal bayar atau 

wanprestasi.  

Dalam rangka mengatasi kredit yang bermasalah di perusahaan Debitor, 

Debitor mengambil upaya untuk merestrukturisasi kreditnya. Beberapa penawaran 

diajukan oleh Debitor untuk mendapatkan kesepakatan Kreditor. Selain penawaran 

yang diajukan oleh Debitor, Kreditor juga berpartisasi dalam mengajukan persyaratan 

dalam perjanjian restrukturisasi kredit. Ketentuan yang dikemukakan oleh Kreditor 

bermaksud untuk menjamin Debitor dalam melunaskan kredit yang dipinjamnya 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas mengenai ASPEK 

HUKUM DALAM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT (STUDI KASUS 

PT BANK CIMB NIAGA TBK DENGAN PT BENAKAT BARAT PETROLEUM) 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang dari lahirnya Perjanjian Restrukturisasi Kredit yang 

dilaksanakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Benakat Barat 

Petroleum? 

2. Bagaimana metode yang diupayakan dalam perjanjian restrukturisasi kredit 

yang diajukan oleh PT Benakat Barat Petroleum kepada PT Bank CIMB 

Niaga Tbk?  

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penulisan laporan magang ini 

ialah : 

1. Sebagai wadah dan sarana dalam mengaplikasikan teori-teori hukum yang 

pernah diajarkan selama proses perkuliahan berlangsung ke dalam praktik 

hukum. 

2. Untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai peranan seorang Advokat / 

konsultan hukum di dalam dunia kerja, khususnya pada suatu firma hukum. 

3. Menguji kemampuan diri dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan 

kerja 

4. Memenuhi syarat kelulusan dalam bentuk Tugas Akhir Laporan Magang Non 

Skripsi. 
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1.4 Manfaat Magang 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil laporan magang yang telah 

disusun sebagai dokumentasi kegiatan magang ini mencakup manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Menerapkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang telah disampaikan 

pada bangku perkuliahan terhadap peristiwa hukum dan aksi perusahaan. 

Mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebagai bahan penulisan laporan 

magang dalam rangka penulisan tugas akhir. 

 

2. Manfaat Praktis 

Agar berguna bagi para mahasiswa yang berkeinginan untuk menerapkan 

teori dan konsep hukum ke dalam praktik hukum yang nyata dan 

memberikan sumbangan referensi bagi para praktisi hukum yang sedang 

menghadapi transaksi dalam perjanjian dan restrukturisasi kredit. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang di 

kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra, dimana selama penulis 

berkesempatan untuk magang di kantor hukum tersebut, penulis banyak berpartisipasi 
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di dalam transaksi yang dilakukan oleh baik pengusaha lokal maupun penanam modal 

asing yang menginvestasikan modalnya di Indonesia, riset mengenai tindakan hukum 

yang dapat diambil oleh klien, dan menerjemahkan regulasi ke dalam bahasa Inggris 

ataupun sebaliknya. Selama proses magang berlangsung, penulis berada di bawah 

pengawasan Bapak Mohamad Kadri, SH., serta mendapat arahan dari associates lain 

di kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra. 

Penulis melakukan program magang selama mengerjakan tugas akhir laporan 

magang. Hari kerja penulis adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat 

dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. 

Kantor magang penulis berlokasi di The Plaza Office Tower Lantai 29, Jalan M.H. 

Thamrin KAV. 28-30, Jakarta. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membuat penjelasan umum mengenai latar 

belakang penulis membuat laporan magang, Perjanjian dan 

Restrukturisasi Kredit (Studi Kasus PT Bank CIMB Niaga Tbk 

terhadap PT Benakat Barat Petroleum), tujuan magang, ruang lingkup 

dan batasan magang, waktu dan lokasi magang, serta sistematika 

penulisan yang dilakukan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori serta 

landasan konseptual yang didapat dari literatur-literatur, karya-karya 

pustaka yang menjadi referensi penulois dalam penulisan Laporan 

Magang ini yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit, Restrukturisasi 

Kredit, dan Model Restrukturisasi Kredit. 

BAB III PROFIL KANTOR HUKUM ARFIDEA KADRI SAHETAPY-

ENGEL TISNADISASTRA 

 Bab ini menjabarkan struktur organisasi kantor hukum Arfidea Kadri 

Sahetapy-Engel Tisnadisastra tempat penulis melaksanakan program 

magang, dimana digambarkan mengenai visi dan misi, serta diakhiri 

dengan penjabaran mengenai bidang-bidang keahlian hukum yang 

ditangani oleh kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel 

Tisnadisastra. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Pada bab I penulis menganalisis mengenai Perjanjian Kredit dan 

Proses Restrukturisasi Kredit CIMB Niaga terhadap PT Benakat Barat 

Petroleum untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang melandasi 

terjadinya proses restrukturisasi kredit, serta model dan metode yang 

diajukan oleh  PT Benakat Barat Petroleum maupun PT Bank CIMB 

Niaga Tbk  dalam melaksanakan kegiatan Restrukturisasi Kredit.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan terhadap analisis 

penulis dari Perjanjian dan Restrukturisasi Kredit PT Bank CIMB 

Niaga Tbk terhadap PT Benakat Barat Petroleum, serta pernanan dan 

tanggung jawab Advokat dari kantor hukum Arfidea Kadri Sahetapy-

Engel Tisnadisastra sebagai Advokat yang ditunjuk oleh CIMB Niaga 

untuk melaksanakan Restrukturisasi Kredit, serta memberikan saran 

berdasarkan hasil analisis tersebut dan saran terakit dengan 

pelaksanaan program magang yang disediakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




