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A B S T R A K S I

Konversi utang menjadi saham melalui penyertaan modal sementara dalam
perusahaan debitor merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi
kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham
pada perusahaan debitor, ini disebut (debt to equity swap). Mengenai berapa
besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tersebut tergantung hasil
kesepakatan kreditor dan debitor. Untuk perusahaan terbuka ditentukan
berdasarkan pada Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, dimana nilai konversi tidak boleh lebih
rendah dari rata-rata harga penutupan saham perusahaan tercatat 25 hari kerja di
Bursa sebelum iklan pengumuman Rapat Uumum Pemegang Saham dan juga
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentan Perseroan
Terbatas, menyatakan bahwa pengeluaran saham dilakukan untuk menambah
modal ditempatkan harus disetor penuh. Adanya ketentuan saham harus disetor
penuh tersebut mewajibkan nilai konversi saham sekurang-kurangnya sama
dengan nilai nominalnya. Dengan demikian konversi utang menjadi saham
melalui penyertaan modal sementara merupakan cara penyelesaian secara hukum
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal
35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 7
huruf (b) dan huruf (c) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) jo. (Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, yang menyatakan “Bank dapat melakukan kegiatan
penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti
sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring
penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesi. Bank dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Penyertaan tersebut
termasuk dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi
saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki
atau akan memiliki saham pada perusahaan debitor dan dengan demikian utang
debitor menjadi lunas.
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