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KIAT-KIAT DEBITUR UNTUK 
MELAKUKAN RESTRUKTURISASI 
HUTANG TERHADAP 
KREDITURNYA PADA MASA 
PANDEMI COVID – 19 : BAGIAN 2 
 

Pendahuluan 
 
Melanjutkan pembahasan mengenai kiat-kiat debitur untuk 
melakukan restrukturisasi hutang pada masa pandemi Covid 
– 19 dalam Artikel sebelumnya. Selain mengaktifkan 
klausula force majeur dalam perjanjian yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan penyusunan addendum, terdapat 
cara lain yang dapat ditempuh oleh debitur untuk 
melakukan restrukturisasi hutang kepada krediturnya 
dengan mempertimbangkan dirinya sudah tidak dapat atau 
memperkirakan tidak dapat melanjutkan pemenuhan 
kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih 
(due and payable), yakni dengan mengajukan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) melalui Pengadilan 
Niaga dengan merujuk kepada Undang-Undang No 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (“UU-KPKPU”). 
 
PKPU secara harfiah berarti prosedur yang dapat dilakukan 
baik oleh kreditur atau debitur untuk menghindari 
kepailitan debitur melalui permohonan kepada Pengadilan 
Niaga dengan tujuan agar debitur dapat mengajukan 
Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 
sebagian atau seluruh hutang kreditur yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih (due and payable), baik terhadap 
kreditor preferen maupun konkuren (vide Pasal 222 ayat (2) 
UU-KPKPU). 
 
Syarat Diajukannya PKPU 
 
Untuk dapat diajukannya permohonan PKPU secara 
sukarela oleh debitur, setidaknya ada beberapa ketentuan 
yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 
 

1. Debitur harus memiliki setidaknya lebih dari 1 
(satu) kreditur dan hutangnya sudah jatuh tempo 
dan dapay ditagih (vide Pasal 222 ayat (1) UU-
KPKPU); 

 



 

 

 

 

 

 

Yu
lw

an
sy

ah
 &

 P
ar

tn
er

s 
Jo

u
rn

al
 

 

2 

 
2. Permohonan diajukan oleh debitur atau advokatnya kepada Pengadilan Niaga secara 

tertulis disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur 
berserta surat bukti secukupnya (vide Pasal 224 ayat (1) dan (2) UU-KPKPU); 
 

3. Pada permohonan PKPU dapat dilampirkan Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh 
debitur guna merestrukturisasi hutang-hutangnya kepada kreditur; 
 

4. Permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai 
pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan (vide Surat Edaran Mahkamah 
Agung No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Tranparansi Penanganan 
Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan); 
 

5. Apabila permohonan diterima oleh Pengadilan, maka pemeriksaan permohonan akan 
dilakukan dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan untuk menentukan apakah debitur dapat 
dijatuhkan PKPU sementara ataukah tidak (vide Pasal 225 ayat 3 UU-KPKPU); 
 

6. Setelah diajukannya Rencana Perdamaian, maka selanjutnya akan dilaksanakan voting 
atau pemungutan suara dari para kreditur untuk menentukan apakah debitur dapat 
diberikan status PKPU tetap ataukah tidak dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 229 
ayat (1) UU-KPKPU. 

 
Manfaat diajukannya PKPU Sehubungan Pandemi Covid-19 
 
Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada Artikel sebelumnya, hingga kini penyebaran virus 
Covid – 19 telah semakin mengkhawatirkan sejak WHO mengumumkan virus tersebut menjadi 
sebuah pandemi. Kondisi demikian telah membuat kepanikan bagi para pelaku bisnis, termasuk di 
Indonesia, sehingga banyak yang memutuskan untuk menghentikan usaha dan merumahkan 
karyawannya untuk sementara waktu. Keputusan tersebut tentu menjadikan roda bisnis 
perusahaan menjadi terganggu sehingga bukan tidak mungkin perusahaan di suatu titik akan 
berada pada kondisi default terhadap para krediturnya. 
 
Salah satu opsi yang dapat ditempuh oleh debitur untuk menyelamatkan roda bisnisnya adalah 
dengan mengaktifkan klausula force majeur di dalam perjanjian dengan kreditur, yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan penyusunan suatu addendum. Namun demikian, opsi demikian hanyalah 
mempunyai akibat hukum kepada debitur dan kreditur yang mengikat perjanjian tersebut saja. 
Dalam praktiknya, bukan tidak mungkin debitur tersebut mempunyai kreditur-kreditur lain, belum 
lagi terdapat pihak-pihak terkait debitur yang juga berkepentingan seperti para distributor, 
retailer, buyer, bahkan para karyawan, dll sehingga untuk melakukan pendekatan kepada masing-
masing pihak tersebut dalam maksud restrukturisasi kewajiban hutang tentu akan sangat sulit. 
 
Untuk menjawab kesulitan tersebut, opsi permohonan PKPU ini dapat ditempuh karena 
mempunyai sejumlah manfaat, antara lain: 
 

1. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik 
Konkuren maupun Preferen), kecuali Kreditor Terjamin yang tidak menyetujui rencana 
perdamaian (yang mana diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai 
jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas 
kebendaan) (vide Pasal 286 UU-KPKPU); dan 



 

 

 

 

 

 

Yu
lw

an
sy

ah
 &

 P
ar

tn
er

s 
Jo

u
rn

al
 

 

3 

 
2. Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan 

setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu 
sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan 
Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan) (vide Pasal 229 ayat (3) 
UU-KPKPU). 

 
Mitigasi Risiko Dalam Penyusunan Rencana Perdamaian Oleh Debitur 
 
Sekalipun membawa sejumlah manfaat bagi debitur dalam rangka restrukturisasi hutangnya 
kepada para kreditur, efektivitas permohonan PKPU sangat bergantung bergantung pada adanya 
itikad baik dan sense of cooperation (rasa kooperatif) dari pihak debitor dan kreditor agar Rencana 
Perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan 
seluruh hutang dicapai. 
 
Hal ini disebabkan karena penentu keputusan Rencana Perdamaian berada di tangan kreditur 
untuk ditetapkan apakah debitur dapat dijatuhkan status PKPU tetap ataukah tidak. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa lembaga PKPU juga membuka kesempatan bagi para kreditor yang 
beritikad buruk untuk memailitkan debitur secara tidak langsung dan lebih cepat.  
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa penentu permohonan PKPU 
ini adalah pada penyusunan Rencana Perdamaian untuk melakukan restrukturisasi penyelesaian 
baik seluruh maupun sebagian hutang-hutang debitur. Penyusunan Rencana Perdamaian yang 
bagus dan komprehensif tentu akan membawa keyakinan bagi para kreditur sehingga 
memperbesar peluang dikabulkannya PKPU tetap. Untuk itu, sangat disarankan bagi debitur untuk 
menunjuk advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi di bidang kepailitan dan PKPU 
untuk membantu menyusun Rencana Perdamaian dalam rangka restrukturisasi hutang kepada 
para krediturnya tersebut. 
 

 

 

 

 

 

Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi 
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. 


