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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti melakukan kegiatan

perekonomian. Manusia sebagai mahkluk ekonomi atau dengan kata lain homo

economicus tentunya tidak pernah lepas dari kegiatan bisnis. Bisnis merupakan

suatu bidang yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Dalam

melaksanakan kegiatan bisnis, manusia membutuhkan suatu modal usaha untuk

dapat menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya tersebut, dimana dalam

mendapatkan bantuan pinjaman modal pada umumnya diperoleh dari lembaga

keuangan dalam bentuk kredit.

Lembaga keuangan terdiri dari bermacam-macam yang dikategorikan

menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan dalam bentuk bank telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan (yang untuk selanjutnya disebut UU Perbankan),

khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan : “Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut O.P.Simorangkir : “Bank merupakan salah satu badan usaha
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun
pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan
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dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang”.1

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting

dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka

Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk

mensejahterahkan masyarakat banyak, dengan cara memberikan pembiayaan

dalam bentuk kredit dan jasa-jasa lainnya.

Fungsi Bank dapat terlihat dari pengertian yang ada, yakni sebagai

lembaga intermediary atau perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana

(lacks of funds) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.2 Berbeda dengan

konstruksi dalam masyarakat mengenai pengertian kredit yang seringkali

disamakan dengan pinjaman, pada dasarnya kredit diartikan sebagai  tiap-tiap

perjanjian yang melibatkan suatu jasa atau prestasi untuk dilaksanakan dan adanya

balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang. Pengertian kredit adalah

kemampuan untuk melaksanakan suatu pinjaman dengan suatu janji bahwa

pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah di sepakati. 3

Pengertian Kredit yang lebih rinci untuk kegiatan perbankan di Indonesia

telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan: “Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

1 O.P.Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta,
1998, h. 10.

2 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2015, h. 17.

3 Ibid., h. 146.
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persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga”. Black’s Law Dictionary memberi pengertian

bahwa kredit adalah: The capability of a businessman to borrow money, or to

obtain goods on time, in consequence of the favorableopinian held by the

particular lender, as to his solvency and reliability.4

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian

karena tujuannya yang dapat membantu seseorang atau badan usaha dalam

keadaan mengalami kesulitan keuangan demi mengembangkan usahanya. Kredit

yang diberikan tersebut diharapakan akan dapat memajukan kegiatan ekonomi

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara lebih luas. Kepentingan dan

keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank tercermin

dalam dua kegiatan pokok yakni to recieve deposits and to make loans. Para

penyimpan dana mengharapkan keuntungan dari bunga, sedangkan pihak bank

memperoleh keuntungan dengan mengalihkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk

perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara notariil. Sebagai jaminan

agar lebih aman, pihak peminjam atau Debitor akan memenuhi kewajiban dan

menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Pada

dasarnya kredit pokok dalam menyediakan pinjaman tersebut bersifat penyediaan

suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dalam pemberian

kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya

4 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Sevent Edition, 1999, h.375.
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kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu

tepat pada waktunya.

Dari faktor kemampuan dan kemauan dari Bank, tersimpul unsur

keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu

kredit yang diberikan. Kedua unsur tersebut saling memilki keterkaitan.

Keamanan atau safety yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan

dalam bentuk uang itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga

profitability yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Karena itu keuntungan

atau profitability merupakan tujuan yang terjelma dalam bentuk bunga yang

diterima.5

Pada setiap perjanjian kredit dikenal pula adanya para pihak yang terlibat

didalamnya, yakni kreditor sebagai pihak yang memberikan kredit dan pihak

debitor sebagai pihak yang menerima kredit. Setiap kredit selalu mempunyai

tujuan, sehingga tidak mungkin Kreditor memberikan kredit kepada Debitor tanpa

tujuan yang jelas atau untuk dipakai dengan tujuan apa saja oleh Debitor. Bank

dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit

tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah

disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank sendiri. Sebagaimana diatur

di dalam UU Perbankan, Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dalam itikad, kemampuan, serta

kesanggupan Debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk mengurangi risiko pemberian kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti

5 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1990, h. 12.
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keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi

kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitor.

Menjalankan suatu kegiatan kredit haruslah memperhatikan prinsip yang

melekat erat dengan pelaksanaan kredit tersebut, yakni 5C Principles atau dikenal

dengan prinsip 5C antara lain:6

1. Character (Karakter)

Karakter merujuk pada penilaian terhadap kepribadian, moral, dan

kejujuran dari pemohon kredit;

2. Capital (Modal)

Modal dari pemohon kredit dalam rangka mengembangkan usahanya;

3. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan calon debitor dalam kesungguhan untuk mengendalikan,

memimpin, menguasai bidang usahanya dan melihat prespektif masa

depan, agar usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung;

4. Collateral (Jaminan)

Harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian

pelunasan di kemudian hari, sebagai tindakan pencegahan dan

perlindungan apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi;

5. Condition of Economic (Keadaan Ekonomi)

6 Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek–Aspek Hukum Bisnis, Laksbang Justitia, Surabaya,
2015, h. 105.
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Situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, saat kredit

diberikan bank kepada calon debitor.

Dalam menjalankan pemberian kredit, bank tidak hanya memberikan

kredit dengan jumlah yang terbilang kecil saja, tetapi bank juga melakukan kredit

dengan jumlah besar. Pada kegiatan pemberian kredit dengan jumlah besar

menjadikan plafonnya tidak memungkinkan untuk dibebankan hanya pada satu

bank, dikarenakan adanya batas limit pemberian kredit oleh tiap bank atau disebut

juga dengan kredit sindikasi atau “Syndicated Loan”.7 Kredit sindikasi merupakan

suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya

terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada

seorang debitor yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu

atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitor. Pinjaman

tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk

membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh

kreditur tunggal.

Kredit sindikasi adalah suatu teknik pembiayaan kredit yang muncul selain

untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),

namun juga merupakan teknik penyebaran risiko apabila terjadi kredit macet

dalam pengembaliannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian

kredit sindikasi yakni, pihak borrower (debitor) , arranger (bank yang bertugas

mempertemukan debitor dengan peserta sindikasi), lead manager, participant

(bank - bank peserta sindikasi), agent bank yang terdiri atas facility agent (agen

7 Adrian Sutedi I, Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi, Alfabeta,
Bandung, 2012, h.166.
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dalam pengurusan administrasi ), security agent (agen jaminan) , dan escrow

agent (agen pengelola rekening penampungan) serta melibatkan pula notaris

dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat.

Sindikasi memunculkan dua istilah yang harus dibedakan antara “sindikasi

kredit” (loan syndication) dan “kredit sindikasi” (syndicated loan). Sindikasi

kredit adalah pengertian dari suatu sindikasi yang pesertanya tediri dari lembaga-

lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan memberikan kredit kepada

suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan suatu

proyek. Sedangkan, pengertian dari kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan

oleh suatu sindikasi kredit.8 Kredit Sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga

pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi, dikarenakan factor-faktor yang telah

disebutkan dalam paragraph di atas.

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang sama bagi setiap peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dengan

hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan bank peserta sindikasi,

sehingga inilah yang menjadi satu pegangan bagi semua bank peserta sindikasi

secara bersama-sama.9

Terikat bersama-sama dalam satu perjanjian kredit dengan kedudukan

yang sama tanpa ditentukan dengan jelas inilah yang juga menimbulkan beberapa

masalah, seperti seringnya dalam kredit sindikasi kedudukan para kreditor adalah

sama dan tidak dibedakan mengenai keistimewaan masing-masing kreditor sesuai

dengan proporsinya masing-masing. Selain itu, dengan kaitannya apabila terjadi

8 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi; Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya,
Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, h.2.

9 Adrian Sutedi I, Op. Cit., h. 165.
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dinyatakan pailitnya debitor dengan keputusan pernyataan pailit, maka

menimbulkan pula kerugian bagi para kreditor yang semakin memperpanjang

masa pemenuhan dan penyelesaian perjanjian. Kedudukan dari para kreditor

khususnya menjadi sorotan karena beberapa diantaranya dapat dirugikan apabila

tidak ditentukan dengan jelas hak yang seharusnya diperoleh oleh para kreditor

yang proporsinya berbeda-beda satu dengan lainnya. Asas proporsionalitas

merupakan suatu prinsip dasar yang harus menjadi dasar pemikiran dalam

pelaksanaan kredit agar dapat memberikan kesamaan hukum dan kepastian

hukum bagi para pihak sesuai dengan prestasi yang dituangkan dalam kredit itu

sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang untuk selanjutnya disingkat

menjadi UU Kepailitan) diuarikan pengertian mengenai kreditur, yakni orang

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

Kepailitan  memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini

adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.

Dalam hal terjadinya kredit sidikasi pasti membutuhkan jaminan guna

memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur yang tergabung dalam kredit

sindikasi jika debitor dikemudian hari melakukan wanprestasi ataupun debitor

tidak mampu membayar kewajibannya atau dipailitkan oleh pihak lain, maka

jaminan yang diberikan debitor akan dieksekusi oleh kreditor.
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Perjanjian Kredit Sindikasi hanya berpegang dan mengandalkan pada isi

perjanjian kredit yang dibuat oleh para kreditor. Dalam kaitanya dengan

kedudukan para kreditor tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan

sehingga hanya mengandalkan pada isi perjanjian kredit yang dibuat. Apabila

dalam perjanjian sindikasi antara para kreditor tidak diatur mengenai

proporsionalitas antar para kreditor tersebut dalam hal ini bilamana debitor pailit

maka pelaksanaan eksekusi jaminan tidak memiliki dasar aturan dalam

pelaksanaannya. Oleh karena kredit sindikasi merupakan suatu bentuk

pembiayaan dalam jumlah yang besar sehingga untuk menjamin kredit tersebut

maka dibutuhkan jumlah jaminan yang besar dan banyak pula. Sehubungan

dengan hal itu, apabila terjadi wanprestasi maka pelaksanaan eksekusi itu

cenderung mehadapi kesulitan yaitu pelaksanaan eksekusi yang membutuhkan

waktu yang lama serta memakan biaya yang besar. Hal tersebut terjadi pada kasus

dibawah ini:

JAKARTA. Setelah memaksimalkan waktu penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) selama 270 hari, akhirnya perusahaan jasa
pengangkutan via laut PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari telah
ditetapkan dalam keadaan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Dalam penetapannya, ketua majelis hakim Titiek
Tedjaningsih mengatakan, pemungutan suara (voting) yang dilakukan
Jumat (19/8) lalu itu tidak memenuhi ketentuan UU Kepailitan. Apalagi,
masa PKPU Meranti telah habis selama 270 hari. Adapun Titiek
menjelaskan, dalam voting PT PANN Pembiayaan Maritim merupakan
kreditur pemegang jaminan (separatis) mendukung proposal perdamaian
Meranti. Sementara, kreditur separatis lain PT Bank Maybank Indonesia
Tbk justru menolak proposal tersebut. Menanggapi putusan tersebut, kuasa
hukum kuasa hukum Maybank Indonesia Duma Hutapea mengatakan
putusan majelis memang sudah tepat. Pihaknya pun kekeuh menolak
proposal perdamaian Meranti karena adanya diskriminasi dibandingkan
kreditur lain. Pasalnya, aset yang dijaminkan ke Maybank harus dilepas,
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padahal untuk kreditur lain debitur diberi kesempatan untuk mengeksekusi
sendiri. 10

Berkaitan dengan kekaburan atau ketidakpastian pengaturan mengenai

sindikasi, keseimbangan kedudukan para kreditor dan permasalahan yang muncul

sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kredit sindikasi sebagaimana

telah dijabarkan oleh penulis tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji

lebih lanjut dengan judul penelitian “KEDUDUKAN PARA KREDITOR

PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI BERKAITAN DENGAN DEBITOR

PAILIT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini

dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Dalam Kewenangan Bank Dalam

Permohonan Kepailitan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

B. Penyelesaian Sengketa Pailit Dalam Kredit Sindikasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengandung tujuan sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis prosedur permohonan pailit kreditor terhadap debitor

dengan sendirinya atau tanpa melalui peranan agen bank dalam kredit sindikasi

10 https://nasional.kontan.co.id/news/meranti-maritime-akhirnya-jatuh-pailit, diakses
pada tanggal 10 Agustus 2019.
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2) Untuk menganalisis akibat hukum dari debitor yang dinyatakan pailit

sehubungan dengan pengaruhnya terhadap eksekusi jaminan kredit sindikasi

dan upaya hukum yang dapat dilakukan para kreditor dalam perjanjian kredit

sindikasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi atas

manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas

mengenai bagaimana kedudukan dan karekteristik kredit sindikasi, serta

penyelesaian masalah yang timbul khususnya berkaitan dengan sengketa pailit

dalam kredit sindikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengenai

akibat hukum dari adanya masalah tersebut. Sehingga, diharapkan agar hasil dari

penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang hukum perbankan dan perjanjian kredit sindikasi serta

dibidang hukum kepailitan secara lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai suatu

sumber acuan perihal perkembangan ilmu terkait dunia perbankan, khususnya

mengenai perjanjian kredit sindikasi, para pihak yang terlibat dalam kredit

sindikasi, kedudukan para pihak dan hubungannya apabila terjadinya pailit

terhadap pihak dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut serta peranan asas

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEVIN ALBERTUS HIDAYAT,S.H.KEDUDUKAN PARA KREDITOR...TESIS



12

proporsionalitas dalam pembentukan suatu perjanjian kredit sindikasi. Sehingga

dengan tercapainya hal tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya

proporsionalitas kedudukan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian kredit

sindikasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang

merujuk pada aturan-aturan hukum yang mengatur permasalahan mengenai

perlindungan hukum dan keseimbangan para Kreditor didalam perjanjian kredit

sindikasi, kemudian dianalisa hubungan antara aturan-aturan hukum tersebut agar

dapat menghasilkan penjelasan yang sistematis.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach, Conceptual

Approach dan Case Approach. Pendekatan perundang-undangan (Statute

Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.11 Peraturan perundang-

undangan dan peraturan-peraturan yang digunakan berkaitan dengan lembaga

perbankan, perkreditan, jaminan, dan kepailitan.

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2008,  h. 93.
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Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari pandangan -

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.12

Pendekatan ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari

buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan

perlindungan hukum bagi para kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi.

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah dengan melakukan pengamatan

terhadap kasus sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan suatu isu

hukum.13 Dimana dalam hal ini terkait dengan kasus mengenai kepailitan yang

dialami oleh PT. Meranti Maritime sebagai acuan contoh kasus dengan putusan

nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT Pst

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Suatu penulisan normatif kajiannya tidak hanya terbatas pada satu undang-

undang saja, melainkan juga terhadap keterkaitannya antara undang-undang yang

satu dengan lainnya.14 Penulisan hukum tidak hanya mengumpulkan data dan

meneliti kebenaran fakta, melainkan lebih kearah penelitian tentang keberlakuan

suatu kaedah hukum, mengenai apa yang seharusnya dilakukan.15 Berdasarkan

penjelasan tersebut, penulisan yang merupakan suatu bentuk penulisan hukum ini

menggunakan dua jenis bahan hukum yang bersifat normatif, yakni bahan-bahan

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang

12 Ibid., h. 95.
13 Ibid., h. 94
14 Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada

University Pers, Yogyakarta, 2016, h. 2.
15 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

2009, h. 29.
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berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda -

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, dan Burgerlijk Wetboek.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang kaitannya erat dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami berupa

pendapat para sarjana baik literatur, hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum,

majalah, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum

bagi para Kreditor apabila Debitor pailit, asas proporsionalitas dan sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh akan

diinventarisasi dan dilakukan penelaahan sesuai rumusan masalah. Bahan hukum

yang relevan dan essensial dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian

ini selanjutnya digunakan sebagai sumber pada tahap analisis bahan hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokan secara sistematis dan ditelaah

menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal dengan

mengkaitkan kepada isu hukum, yaitu mengenai keseimbangan kedudukan pra

kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi yang dilakukan secara kritis, logis, dan
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sistematis. Interpretasi sistematis, yakni menafsirkan suatu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti kemudian dihubungkan

dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. Dengan menggunakan

interpretasi sistematis maka dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan

yang dihadapi, tidak hanya merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) tetapi juga

melihat pada Undang-Undang dan peraturan lainnya yang merupakan suatu

kesatuan sistem hukum.

Selanjutnya menggunakan interpretasi gramatikal, yakni suatu penafsiran

terhadap makna dari ketentuan undang-undang dengan di uraikan berdasarkan

bahasa umum sehari-hari atau bahasa hukum. Kemudian ditarik kesimpulan untuk

menjawab isu hukum yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematika

penulisan yang terbagi atas 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-

sub bab. Diawali dengan Bab I, yakni pendahuluan penelitian mengenai

keseimbangan kedudukan para kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi, yang

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab I merupakan

pengantar untuk bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan bab pembahasan yang berisi uraian lengkap mengenai

rumusan masalah yang pertama, yaitu permohonan paillit oleh kreditor sindikasi

tanpa melalui agen bank dalam kredit sindikasi. Dalam bab kedua ini akan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEVIN ALBERTUS HIDAYAT,S.H.KEDUDUKAN PARA KREDITOR...TESIS



16

diuraikan pembahasan mengenai perjanjian kredit sindikasi, para pihak yang

terlibat didalam perjanjian kredit sindikasi, proses pembentukan perjanjian kredit

sindikasi, kedudukan agen bank dalam perjanjian kredit sindikasi, dan pengajuan

permohonan pailit oleh kreditor sindikasi tanpa melalui peranan agen bank.

Selanjutnya pada pembahasan Bab III berisi uraian mengenai rumusan

masalah kedua, yaitu upaya hukum bagi para kreditor dalam perjanjian kredit

sindikasi apabila debitor pailit serta penyelesaian sengketa pailit. Dalam bab

ketiga ini, akan diuraikan pembahasan mengenai peranaan asas proporsionalitas

sehubungan dengan akibat hukum bagi kreditor dan debitor akibat adanya putusan

pernyataan pailit, pembagian hak kreditor terhadap harta pailit dilihat menurut

asas proporsionalitas.

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari

kesimpulan dan saran. Kesimpulan, memuat inti dari pembahasan rumusan

masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini. Sehingga, dari kesimpulan

tersebut penulis dapat memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan.
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