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KIAT-KIAT DEBITUR UNTUK 
MELAKUKAN RESTRUKTURISASI 
HUTANG TERHADAP 
KREDITURNYA PADA MASA 
PANDEMI COVID – 19 : BAGIAN 1 
 

PENDAHULUAN 

Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih 

dikenal dengan nama Covid – 19) menjadi sebuah pandemi1, 

hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh 

negara dan menginfeksi satu juta orang, bahkan 

menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian. Kondisi 

demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di 

berbagai sektor usaha sehingga menyebabkan mayoritas 

perkantoran dan entitas bisnis memilih tutup atau 

merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. 

Keputusan tersebut jelas mengakibatkan kegiatan 

operasional perusahaan menjadi terganggu sehingga bukan 

tidak mungkin mengakibatkan cash flow perusahaan 

menjadi berantakan dan berujung pada kondisi default atas 

kewajiban kepada para krediturnya. 

Dalam lingkungan bisnis, kondisi default acapkali dapat 

dibenarkan oleh hukum jika pihak yang tidak memenuhi 

prestasi dapat membuktikan adanya halangan yang tak 

dapat dihindari, misalnya bencana alam. Sehingga, apabila 

yang bersangkutan mengalami halangan tersebut, maka 

kewajibannya dapat ditangguhkan dan tidak digolongkan 

sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Namun 

demikian, terkait dengan pandemi Covid – 19 ini, persoalan 

yang dapat ditarik adalah : 

“Pada masa pandemi ini, bagaimana mitigasi risiko 

bagi debitur yang menangguhkan sementara 

kewajibannya kepada para krediturnya pasca 

diaktifkannya klausula force majeur?” 

 

                                                             
1 https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE 
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FORCE MAJEUR SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN PERJANJIAN 

Pada prinsipnya, dalam setiap perjanjian tertulis yang mengikat kreditur dan debitur biasanya 

memuat klausula-klausula yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut, termasuk adanya klausula yang mengatur 

mengenai kondisi force majeur. 

Force Majeur secara umum diartikan sebagai kondisi memaksa yang dialami oleh para pihak. 

Dalam hal ini, Ricardo Simanjuntak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kondisi force 

majeur adalah “suatu halangan dimana salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk 

menghindari halangan itu walaupun sudah melakukan upaya terbaik.”2  

Di dalam KUH Perdata, terdapat ketentuan mengenai force majeure, yakni pada Pasal 1245 yang 

menyebutkan “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan 

memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan 

atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 

perbuatan yang terlarang.” 

Jadi, pada prinsipnya, dalam hal terjadi sesuatu hal di luar kendali yang menimpa debitur, maka 

secara hukum debitur dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian dan bunga apabila debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pada praktiknya, hal ini telah dibenarkan oleh 

sejumlah Yurisprudensi, antara lain sebagai berikut: 

1. Putusan 587PK/Pdt/2010 tentang force majeur banjir; 
2. Putusan 3087K/Pdt/2001 tentang force majeur krisis moneter; 
3. Putusan 2914K/Pdt/2001 tentang force majeur kerusuhan sosial 14 Mei 1998; 
4. Putusan 285PK/Pdt/2010 tentang force majeur krisis ekonomi dan keadilan. 

KAPAN TERJADINYA FORCE MAJEUR PADA PANDEMI COVID – 19? 

Kemudian, kapankah klausula force majeure ini dapat diaktifkan pada masa pandemic Covid – 19 

ini? Terkait hal ini, Ricardo melanjutkan, “Pertanyaannya, sejak kapan halangan itu bisa 

dikategorikan force majeur? Apakah ada parameter tertentu?”. Menurutnya, force majeur bisa 

berlaku ketika regulator mengatur hal tersebut. Regulatornya mungkin saja Presiden, atau 

gubernur di level provinsi. Misalnya, jika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai 

Karantina Wilayah atau jika Gubernur DKI Jakarta menyatakan Jakarta di-lockdown.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada parameter yang 

pasti mengenai keberlakuan kondisi force majeur guna mengaktifkan klausula tersebut di dalam 

perjanjian. Namun demikian, dalam hal terjadi suatu keadaan (baik berupa act of God maupun act 

of human) yang menyebabkan debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

krediturnya, maka kondisi tersebut dapat digolongkan sebagai force majeur. 

 

 

                                                             
2 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-
akibat-penyebaran-covid-19/ 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/
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MITIGASI RISIKO PASCA DIAKTIFKANNYA KLAUSULA FORCE MAJEUR PADA MASA COVID – 19 

Setelah diaktifkannya klausula force majeur yang kemudian berujung pada ditangguhkannya 

kewajiban debitur kepada krediturnya, perlu diperhatikan oleh debitur bahwa setelah berakhirnya 

masa force majeur tersebut maka keadaan akan kembali seperti semula dan debitur harus 

melanjutkan kewajibannya kepada kreditur. Masalah yang timbul adalah, pada praktiknya 

seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara kreditur dengan debitur mengenai pemenuhan 

sisa kewajiban debitur kepada krediturnya ketika pelaksanaan perjanjian dilanjutkan kembali. Di 

satu sisi, kreditur berpendapat bahwa debitur harus memenuhi sisa kewajiban tersebut secara 

sekaligus dan serta merta, di sisi lain debitur menginginkan perpanjangan waktu dengan 

mekanisme yang sama dengan yang disepakati pada perjanjian. 

Terkait hal tersebut, maka kami menyarankan kepada debitur untuk segera melakukan 

restrukturisasi hutang ketika klausula force majeur tersebut diaktifkan guna memberikan 

kepastian hukum terkait penyelesaian kewajiban debitur kepada krediturnya, yang dapat 

dituangkan ke dalam bentuk addendum perjanjian. Untuk itu, keberadaan konsultan hukum yang 

terbiasa menangani restrukturisasi hutang sangatlah krusial untuk memberikan saran dan advis 

hukum terkait penyusunan addendum perjanjian tersebut. 
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Junior Partner 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kantor Hukum Yulwansyah & Partners didukung oleh advokat-advokat yang mempunyai 
sertifikasi di bidang litigasi dan corporate serta telah berpengalaman untuk mendampingi dan 
mewakili klien dalam membuat/mereview kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai bidang hukum, 
baik untuk kepentingan lembaga atau institusi negara, badan usaha milik negara (BUMN) maupun 
swasta. Selain itu, kami juga berpengalaman dalam mendampingi/mewakili klien dalam perkara-
perkara yang berkenaan dengan perselisihan kontrak-kontrak bisnis, baik melalui pengadilan 
negeri maupun forum arbitrase. 


