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ABSTRAK

Penellitian ini berjudul Tinjauan yuridis terhadap putusan pkpu dalam
penyelesaian utang-piutang (studi kasus putusan No. 04/pkpu/2015/pn.niaga.sby),
dengan tujuan untuk mengetahui apakah prose PKPU pada putusan tesebut telah
berjalan definitif atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-
Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keweajiban
Pembayaran Utang dan tata cara penyelesaian pembayaran utang setelah adanya
putusan. Menurut para ahli hukum, Definitif dapat diartikan sebagai putusan
hakim harus dianggap benar. Jika terdapat kesaksisan palsu pada persidangan dan
hakim memutusakan perkara berdasarkan kesaksian tersebut maka kasus tersebut
akan memperoleh kekuatan hukum yang tetam meskipun tidak berdasarkan
kesaksian yang benar. Mencapai perdamaianlah yang menjadi tujuan utama
penundaan kewajiban pembayaran utang ini, agar tidak terjadinya pailit atau
bangkrut, diberilah debitur kesempatan merekstrukturisasi sisa kekayaannya untuk
menutupi utang kepada setiap krediturnya.

Kata Kunci : PKPU, Penyelesaian Utang-piutang

ABSTRACT

This research is entitled Juridical Review of the decision in the
settlement of debts (case study of decision No. 04 / pkpu / 2015 / pn.niaga.sby),
with the aim to find out whether the PKPU process in the decision has run
definitively or in accordance with the provisions that shall apply, namely Law
No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation of Debt Payment
and procedure of settlement of debt payment after the decision. According to
jurists, Definitive can be interpreted as a judge's verdict should be considered true.
If there is a false testimony in the proceedings and the judge decides the case
based on the testimony then the case will acquire a statutory force even if not on
the basis of true testimony. Achieving peace is the main purpose of delaying this
debt obligation, in order to avoid bankruptcy or bankruptcy, the debtor has the
opportunity to recycle his or her remaining wealth to cover the debt to each of his
creditors
Keywords : PKPU, Settlement of debts
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I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan

pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, apabila

permohonan pernyataan Pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka

permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

krediturnya”.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat

dengan PKPU, Sursence van Betaling, Suspension of Payment) merupakan

suatu lembaga dalam Hukum Kepailitan yang memberikan perlindungan

terhadap debitur yang  mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan

beritikad baik. Melalui pengajuan PKPU, debitur dapat terhindar dari
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pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur berada

dalam keadaan insolven.1

Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam

rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada

likuidasi harta kekayaan debitor.Khususnya dalam perusahaan, PKPU

bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar

memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa

debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.2

Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dilakukan oleh debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur atau oleh

krediturke Pengadilan Niaga. PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas

Tbk yang selanjutnya disebut (PT.SAIP& Kertas Tbk). Pada dasarnya

kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan

perusahaan dalam jangka panjang.Namun dalam perjalanananya hal tersebut

tidak berjalan dengan baik dikarenakan PT. SAIP terlilit hutang pada

perusahaan lain yakni PT. Indopicri (pemohon PKPU I) dan PT. Multi Sarana

1 Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening
Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.
321.

2Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh &et. al (editor). Hukum Kepailitan:
PenyelesaianUtang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni,
Bandung, 2001,hlm. 50.
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Taruna Krida (pemohon PKPU II) dan sebagai pemohon PKPU atau kreditur

dalam Putusan N0. 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.

Berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang, piutang yang diakui

tetap/diakui sementara oleh pengurus serta yang mempunnyai hak suara atas

voting rencana perdamaian yang mewakili tagihan sebesar Rp.

3.444.600.701.429,67 (tiga triliun empar rarus empat puluh empat milyar

enam ratus juta tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan koma

enam puluh tujuh Rupiah), yang terdiri dari :

1. Piutang Kreditor Konkuren sejumlah Rp. 653.662.411.594,67 (enam ratus

lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus sebelas

ribu lima ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh Rupiah).

2. Piutang Kreditor Separatis sejumlah Rp. 2.790.938.289.835,00 (dua triliun

tuju ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua

rat delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah).

PT. Bank BRI Persero Tbk., menyatakan persetujuan perdamaian yang

sebelumnya menolak perdamaian dalam pemungutan suara (voting) pada

tanggal 10 agustus 2015 dan PT. Sinar Indah Perkas menyatakan persetujuan

perdamaian yang mana pada tanggal 10 agustus 2015 tidak hadir dalam

pemungutan suara (voting). Oleh karenanya mereka meminta untuk

dimasukan dalam suara kreditor yang setuju atas perdamaian yang diajukan

oleh PT. SAIP & Kertas Tbk. Dimana 48 dari 50 kreditor konkuren dan 7 dari

9 kreditor separitis menyetujui rencana perdamaian. Sehingga telah diperoleh
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kesimpulan jumlah kreditor konkuren yang setuju adalah mewakili 96%

(Sembilan puluh enam persen) mewakili tagihan sebesar

Rp.511.776.199.002,00 (lima ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh

enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan dua rupiah) , semantara jumlah

kreditor separatis yang setuju mewakili 77,78% (tujuh puluh tujuh koma tujuh

puluh delapan persen) mewakili tagihan Rp. 2.683.281.521.262,00 (dua

trilyun enam ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta

lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) atau 96% dari

seluruh tagihan para kreditor separatis yang hadir.

Dengan adanya penambahan 2 kreditor konkuren yang menyatakan

persetujuan atas perdamaian, maka hasil terbaru dari pemungutan suara

mengenai persetujuan atas rencana atas perdamaian PT. SAIP & Kertas, Tbk

(dalam PKPU) pada tanggal 13 agustus 2015 berubah menjadi 50 kreditor

konkuren dari 51 yang hadir . sehingga kreditor yang setuju adalah sebanyak

98% (Sembilan puluh delapan persen)  dari jumlah kreditor konkuren yang

hadir dan yang mewakili tagihan sebesar 99,9% (Sembilan puluh Sembilan

koma sembilan persen) atau Rp. 644.597.929.058,25 (enam ratus empat puluh

empat milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh

Sembilan lima puluh delapan koma dua puluh lima rupiah).

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 281 UU no.337 tahun 2004

maka rencana perdamaian yang diajukan pleh PT. Surabaya Agung Industri

Pulp & Kertas, Tbk (dalam PKPU) memenuhi syarat untuk disahkan.
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Berdasarkan latar belakang dan pemikiran ini, maka akan dilakukan

penelitian dengan memperhatikan teori, asas dan ketentuan dalam perspektif

hukum kepailitan dan PKPU. Selanjutnya akan dilakukan penelitian normatif

yang berjudul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PKPU

DALAM  PENYELESAIAN UTANG – PIUTANG (STUDI KASUS

PUTUSAN N0. 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby).

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana proses PKPU yang definitif menurut putusan No.

04/PKPU/2015/PN.NIAGA. SBY ?

2. Bagaimanaapenyelesaian utang piutang setelah adanya

putusanaNo .04/PKPU/2015/PN.NIAGA. SBY ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses PKPU didalam putusan

No.04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby telah sesuai dengan

ketentuan atau definitif.

b. Untuk mengetahui tata caraapenyelesaian utang piutang

setelah adanya

putusanaNo.04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik
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Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai

derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

positif dan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu

Hukum di bidang PKPU dan Kepailitan, dan dapat

menjadi sebuah literatur atau refrensi dalam rangka

penyelesaian permasalahan.

c. Manfaat Peraktis

Manfaat Praktis, bagi masyarakat, pelaku bisnis

untuk memberikan pemahaman dan gambaran

mengenai PKPU, dan dapat memberikan masukan

baik pemerintah sebagai regulator dalam rangka

penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum

yang dapat memberikan keadialan bagi parapihak

yang bersengketa.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis putusan

No.04/PKPU/2015/PN. Niaga. SBY terkait proses PKPU yang definitif dan

tata cara penyelesaian utang-piutang  setelah adanya putusan tersebut.
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II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

2.1 Proses PKPU Yang Definitif Menurut Putusan

No.04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby.

PKPU merupakan suatu alternative yang baik serta sebagai upaya

mencegah kepailitan. Dalam praktik hakim pengadilan niaga tidak dapat

secara aktif menawarkan upaya PKPU kepada para pihak. Pihak pengadilan

hanya bersifat pasif.

Pengadilan tidak bisa menyarankan kepada para pihak untuk

mengajukan permohonan PKPU sebelum mengajukan permohonan

pernyataan pailit. Pengadilan pasif, berarti pengadilan hanya menyidangkan

sesuai permohonan. Apa yang didaftarkan di pengadilan, itu yang diproses.

Namun demikian jika permohonan pailit diajukan bersamaan dengan

permohonan PKPU, maka pengadilan wajib mendahului permohonan PKPU.

Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa PKPU itu adalah proses agar

sebuah perusahaan tidak dinyatakan PAILIT.

Menurut Anton Suyatno, menyatakan bahwa:

“PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh Debitor untuk
menghindari diri untuk  kepailitan, bila hendak menglami likuid dan sulit
untuk memperoleh kredit. Sarana yang meberikan waktu kepada debitur untuk
menunda pelaksanaan pembayaran utang (utangnya) seperti ini akan
membuka harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang-
utngnya. Berbeda dengan pernyatan pailit, yang akan berakhir dengan
pengurangan nilai perusahan, maka akan memiliki kecendrungan akan
merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada
debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya,debitur dapt melakukan
komposisi (dengan mengubah susunan/aanggota pemegang sahamnya) atau
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melakukan reoganiisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga
dapat membayar lunas utang-utangnya.”3

Terdapat dua periode PKPU, yaitu :

1. PKPU sementara (PKPU-S) adalah PKPU yang penetapannya dilakukan

sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah

pendaftaran dilakukan dan berlangsung paling lama 45 hari.

2. PKPU tetap (PKPU-T) adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang

berdasarkan persetujuan dari para kreditor yang berlangsung paling lama

270 Hari jika disetujui oleh para kreditur melalui pemungutan suara.

Menurut para ahli hukum, Definitif dapat diartikan sebagai putusan

hakim harus dianggap benar. Jika terdapat kesaksisan palsu pada persidangan

dan hakim memutusakan perkara berdasarkan kesaksian tersebut maka kasus

tersebut akan memperoleh kekuatan hukum yang tetam meskipun tidak

berdasarkan kesaksian yang benar.4

Dalam penelitian ini definitif itu mengacu kepada Undang-Undang

No. 37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran

utang yang biasa kita sebut UUKPKPU.

Dalam  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

mengatur tentang Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang, yang dimulai

dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran

3 Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
sebagai upaya Mencegah Kepailitan, Penerbit Kencana, Jakarta, hal 50

4 Sudikno Merto Kusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2006 Hal 9
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utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa

yang diberikan oleh Undang-Undang  melalui putusan hakim  niaga di mana

dalam masa tersebut kepada pihak kreditor  dan debitor diberikan  kesempatan

untuk  memusyawarahkan cara-cara  pembayaran utangnya  dengan

memberikan rencana  pembayaran seluruh atau sebagian  utangnya, termasuk

apabila perlu  untuk merestrukturi- sasi utangnya tersebut. Jadi penundaan

kewajiban  pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium,

dalam hal ini legal moratorium.5

PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS TBK,

yang diwakili oleh YM KENNY WAILANDUW Presiden Direktur

Perseroan, dalam hal ini ddiwakili oleh kuasanya Adhitya Chandra

Darmawan, SH, Advokat pada Kantor Hukum “SIP Law Firm”, beralamat di

N0. 7 Building, Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015.

Pada putusan No.04/PKPU/2015/PN. Niaga.Sby hakim pengawas H.

Sudarwin SH.MH. mengangkat David widiantoro SH., dan Yudhi Wibisama

SH. yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham RI, sebagai pengurus

dalam perkara ini. Menetapkan sidang berikutnya pada hari senin 13 juli 2015

yang amarnya sebagai berikut .

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, ha175



10

2. Menetapkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Tetap (PKPUT) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13
Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 agustus 2015;

3. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) pada hari KAMIS tanggal 13
Agustus 2015, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya, Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya;

4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor, Kreditor untuk
hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di  atas;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan
ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
berakhir;

6. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini
berakhir.

Pada tanggal 10 agustus 2015 PT. Bank BRI Persero Tbk  yang

sebelumnya dalam pemungutan suara (voting) tidak menyetujui atau menolak

perdamaian menyatakan persetujuan atas perdamain tersebut, dan PT. Sinar

Indah Perkasa menyatakan persetujuan perdamaian yang mana pada tanggal

10 agustus 2015 tidak hadir dalam pemungutan suara (voting). Oleh

karenanya mereka meminta untuk dimasukan dalam suara kreditor yang setuju

atas perdamaian yang diajukan oleh PT. SAIP & Kertas Tbk. Dimana 48 dari

50 kreditor konkuren dan 7 dari 9 kreditor separitis menyetujui rencana

perdamaian. Sehingga telah diperoleh kesimpulan jumlah kreditor konkuren

yang setuju adalah mewakili 96% (Sembilan puluh enam persen) mewakili

tagihan sebesar Rp.511.776.199.002,00 (lima ratus sebelas milyar tujuh ratus

tujuh puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan dua rupiah).

Semantara jumlah kreditor separatis yang setuju mewakili 77,78%

(tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) mewakili tagihan Rp.

2.683.281.521.262,00 (dua trilyun enam ratus delapan puluh tiga milyar dua
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ratus delapan puluh satu juta  lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam

puluh dua rupiah) atau 96% dari seluruh tagihan para kreditor separatis yang

hadir.

Selanjutnya dengan adanya penambahan 2 kreditor konkuren yang

menyatakan persetujuan atas perdamaian, maka hasil terbaru dari pemungutan

suara mengenai persetujuan atas rencana atas perdamaian PT. SAIP & Kertas,

Tbk (dalam PKPU) pada tanggal 13 agustus 2015 berubah menjadi 50

kreditor konkuren dari 51 yang hadir . sehingga kreditor yang setuju adalah

sebanyak 98% (Sembilan puluh delapan persen)  dari jumlah kreditor

konkuren yang hadir dan yang mewakili tagihan sebesar 99,9% (Sembilan

puluh Sembilan koma sembilan persen) atau Rp. 644.597.929.058,25 (enam

ratus empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta

Sembilan ratus dua puluh Sembilan lima puluh delapan koma dua puluh lima

rupiah).

Putusan Nomor 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby adalah pengajuan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh 2

kreditur terhadap debitur yang diperkirakan tidak dapat mebayar utangnya

kepada seluruh kreditur baik separatis, konkuren maupun preferen.

Berdasarkan pemaparan diatas kedua belah pihak memiliki itikad baik

untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Dalam halnya kreditur

yang mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur jelas terlihat kreditur

memberikan kesempatan baik untuk debitur agar perusahaannya tidak
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dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kesempatan inilah yang harus digunakan

dengan baik oleh debitur demi menjaga kelangsungan perusahaan dan nama

baik perusahaan.

2.2 Penyelesaian Utang-Piutang Setelah Adanya Putusan

Penyelesaian utang melalui cara nonlitigasi  tidak merupakan pilihan

yang ditentukan  kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataan sering para

pihak menggunakan musyawarah sebagai sarana yang sebenarnya  hal

tersebut tidak diperjanjikan  dalam kontrak. Jika cara-cara musyawarah tidak

menyelesaikan sengketa utang, kepada kreditur diberikan hak untuk

menyelasaikan utangnya kepada  badan peradilan, baik melalui gugatan di

pengadilan negeri maupun pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan

kepailitan yang ditujukan terhadap debiturnya.6

Dalam proses kepailitan debitor secara yuridis diberiakan kesempatan

untuk menyelesaikan utang  melalui Penundaan Kewajiban pembayaran

Utang (PKPU). Jika dalam tempo (waktu) penundaan tersebut debitur gagal

mencapai perdamaian, atas perdamaian dibatalkan, maka berlaku ketentuan

pailit.

Perdamaian dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling

penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana

perdamaiannya kepada kreditor. Dalam perdamian tersebut memungkinkan

6 ibid, hal 68
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adanya restrukturisasi utang-utang debitor, biasanya program-program

restrukturisasi utang tersebut antara lain7 :

1. Moratorium, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah
jatuh tempo.

2. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Konversi utang kepada saham.
5. Debt Forgiveness (pembebasan utang).
6. Bailout, yakni pengambil alihan utang, misalnya pengambil alihan utang-

utang swasta oleh pemerintah.
7. Write-off, yakni pengapusan bukuan utang-utang.

Adapun Unsur perdamaian didalam PKPU harus terpenuhi sesuai

dengan ketentuan pasal 281 UU No. 37 Tahnun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU sebagai berikut :

1. Persetujuan lebih dari (satu perdua) jumlah kreditor konkuren

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada

rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 UUK

termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasan 280

UUK, yang bersama sama mewakili paling sedikit (dua

pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam

rapat tersebut.

2. Persetujuan lebih dari (satu perdua) jumlah kreditor yang

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak

tanggupan, hipotek atau hak tanggungan atas kebendaan

7 Munir Fuady, Op.Cit Hal. 209
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lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit (dua pertiga)

bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya

yang hadir dalam rapat tersebut.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian pada putusan No.

04/PKPU/2015/PN.NIAGA. Sby, kedua belah pihak Debitur PKPU dengan

Para Kreditur PKPU sepakat dan menyetujui tatacara/skema pembayaran

kewajiban Debitur terhadap kreditur sesuai dengan daftar tagihan yang

diakui/dan atau sementara diakui oleh Tim Pengurus PKPU. Adalah sebagai

berikut ;

1. Kantor Pajak Dan Dispenda
Debitor akan membayar tagihan kantor pajak dan dispensai sesuai
ketentuan dan peraturan daerah yang berlaku.

2. PLN
Debitor PKPU akan membayar tagihan PLN dalam waktu bulan setelah
usulan perdamaian disahkan.

3. Tagihan ex Pengurus dan ex Kurator
Terhadap tagihan ini akan mengikuti hasil upaya hokum yang sedang
berjalan.

4. Tagihan Financial Kreditor/Kreditor Finansial
Debitor PKPU dan Kreditor Finansial sepakat untuk menerima skema
penyelesaian sebagai berikut:

a. Menyatakan tetap berlaku perjanjian/program restrukturisasi
periode 2007 dan 2011 dimana seluruh tagihan yang akan
diselesaikan dalam proposal ini adalah tagihan yang telah
direstrukturisasi, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel akan disesuaikan dengan nilai tagihan versi Debitor.
1) Bunga atas keterlambatan pembayaran bunga

dihapusakan, demikian juga default interest 2%
ditiadakan.

2) Tunggakan bunga sampai dengan 27 Mei 2015
dihapuskan.

3) Penghapusan beban bunga dari tanggal 27 mei 2015
sampai dengan usulan perdamaian disyahkan (
Standstill bunga).
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Kreditor Finansial dan Debitor PKPU sepakat penyelesaian
kewajiban debitor akan dilaksanakan dengan skema sebagai
berikut:

b. Adanya pembayaran tagihan pokok Trance A. dengan skema
sebagai berikut :

Bulan 1-42 Tidak ada (grece periode)

Bulan 43-48 USD 150.000 perbulan (total USD 900.000)

Bulan 49-60 USD 150.000 perbulan (total USD 1.800.000)

Bulan 61-72 USD 200.000 perbulan (total USD 2.400.000)

Bulan 73-84 USD 200.000 perbulan (total USD 2.400.000)

Bulan 85-96 USD 200.000 perbulan (total USD 2.400.000)

Bulan 97-108 USD 200.000 perbulan (total USD 2.400.000)

Bulan 109-120 USD 200.000 perbulan (total USD 2.400.000)

Akhir bulan ke 120 USD 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus
ribu USD)

Total USD 24.000.000 (Dua puluh empat juta USD).

c. Pebayaran Tranche B Convertible Bond adalah sebagai berikut :

Tahun 1-4 Grace periode (tidak ada pembayaran
pokok)

Tahun 5 USD 2.500.000 (bulan ke 60)

Tahun 6 USD 2.500.000 (bulan ke 72)

Tahun 7 USD 2.500.000 (bulan ke 84)

Tahun 8 USD 2.498.000 (bulan ke 96)

Convertible Bond yang telah diterbitkan akan ditarik dan
digantikan dengan yang baru untuk semua kreditor. Apabila PT.
SAIP tidak dapat melunasi Trance B. ini maka nilai tagihan yang
belum dibayar pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dibuktikan
dalam lapangan keuangan PT. SAIP pada tahun tersebut akan
otomatis mejadi saham PT.SAIP.
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d. Para pihak sepakat, para pemegang saham berhak unntuk
menjual saham saham PT.SAIP (dalam PKPU) dipasar saham
pada saat SAIP relisting di BEI setelah berakhirnya PKPU ini.

e. Debitor PKPU da Kreditor financial sepakat melakukan
penyesuaian terhadap nilai jaminan sesuai dengan jumlah tagihan
yang tercantum pada table dihuruf (a)  diatas yang hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan lebih dari 50% jumlah tagihan
kreditor Separatis.

f. Penghapusan beban bunga sejak usulan perdamaian disetujui
sampai dengan akhir bulan ke 120.

5. Terhadap tagihan bank artha graha
Akan dilakukan pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

6. Terhadap Kreditor Supplier
Debitor PKPU dan Kreditor Supplier termasuk PT. Bank Resona Perdania
sepakat. Pembayaran kewajiban debitor akan dibayarkan sesuai dengan
sekema pembayaran sebagai berikut :

a. Supplier dengan nilai tagihan sampai dengan Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) akan dibayarkan dibulan ke 4, 5 dan 6,
pembayaran dilakukan bertahap dimulai dari kreditur dengan
tagihan terkecil.

b. Supplier dengan nilai tagihan lebih besar dari Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), akan dibayarkan di bulan 7 dan 8, pembayaran
dilakukan prorata.

c. Supplier dengan nilai tagihan lebih besar dari Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah), akan dibayarkan di bulan 9, 10, 11, dan 12, ,
pembayaran dilakukan terhadap kreditur secara pro-rata.

d. Supplier dengan nilai tagihan di atas Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah dan kurang dari Rp. 7.000.000.000,- (tujuh
miliar rupiah) akan dibayarkan bertahap sebagai berikut (pro-
rata):

1) bulan ke 7 sampai bulan ke 12 - sebesar 1% per bulan;
2) bulan ke 13 sampai 24 - sebesar 2% per bulan;
3) bulan ke 25 sampai bulan ke 35 - sebesar 6% per bulan;
4) bulan ke 36 sebesar 4%.
5) Supplier dengan nilai tagihan di atas Rp. 7.000.000.000,-

(tujuh miliar rupiah) akan dibayarkan bertahap sebagai
berikut (pro-rata) :

Bulan ke 13 sampai bulan ke 30 – sebesar 2% per bulan.
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Bulan ke 31 – sampai bulan ke 35 – sebesar 8% per
bulan.

Bulan ke 36 sebesar 24%.

7. Terhadap Kreditor-kreditor yang tidak tercatat dan atau menolak
perdamaian.

a. Bahwa terhadap kreditor-kreditor yang tidak mendaftarkan
tagihannya dalam proses PKPU ini, maka PT. SAIP (dalam
PKPU) akan melakukan pembayaran terhadap kreditor.

b. Bahwa terhadap kreditor yang dimaksud pada pasal 3 ayat 7
huruf (a) tersebut akan dibayarkan sesuai klasifikasi dan skema
pembayaran yang telah diuraikan diatas.

8. Tata cara pembayaran dalam pasal 3 ini hanya akan dilakukan apabila
kreditor dapat menyampaikan dokumen tagihan yang resmi kepada
debitor.

9. Bahwa skema pembayaran kepada supplier tidak berlaku bagi
supply/bahan material yang diberikan kepada debitor PKPU setelah
disayahkannya perjanjian perdamaian.

10. Para pihak sepakat penanda tanganan perjanjian perdamaian ini
merupakan persetujuan yang mengikat para pihak untuk pengajuan
permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk
mendapat pengesahan (homologasi) atas perjanjian perdamaian ini.

Pembayaran hutang yang dipercepat, debitor diperkenankan secara

sukarela melakukan pembayaran hutang sebelum berakhirnya periode

pembayaran angsuran, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan syarat dan

ketentuan- ketentuan sebagai berikut. :

a. Pembayaran yang dipercepat tersebut dapat dilakukan setiap saat.
b. Debitor memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditor

mengenai maksud untuk membayar lebih cepat tersebut tidak kurang dari
7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal angsuran jatuh waktu.

c. Segera setelah surat pemberitahuan pembayaran yang dipercepat tersebut
disetujui oleh kreditor. Maka hal ini berlaku mengikat dan tidak dapat
ditarik kembali oleh debitor.

d. Setiap jumlah pembayaran yang dipercepat tidak dapat dipinjam/ditarik
kembali oleh debitor.

e. Setiap pembayaran angsuran yang dipercepat harus diperhitungkan
sebagai pelunasan angsuran terhitung mulai dari angsuran yang berakhir.
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III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dalam putusan No.04/PKPU/2015/PN. Niaga.Sby telah

melalui tahap atau proses PKPU yang definitif atau sesuai dengan

peraturan yang ada yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor

37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Hutang. Dengan adanya PKPU, Debitor yang tadinya

kesulitan dalam melunasi hutangnya diberikan kesempatan untuk

merestrukturisasi kekayaannya agar perusahaan tersebut terhindar dari

PAILIT.

2. Penyelesaian utang piutang setelah adanya putusan PKPU dilakukan

dengan cara angsuran bertahap dan diawasi oleh kurator. Pembayaran

hutang yang dipercepat, debitor diperkenankan secara sukarela

melakukan pembayaran hutang sebelum berakhirnya periode

pembayaran angsuran, baik sebagian ataupun seluruhnya.

3.2 Saran

1. Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU dimasa yang akan

datang harus mencantumkan proses PKPU dipengadilan secara

merinci, agar dapat menjadi sebuah acuan publik atau masyarakat

awam ataupun para pihak yang berperkara . dan Undang-undang
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disamping melindungi kreditur juga harus melindungi debitor yang

sedang dalam proses PKPU dengan memberikan keleluasaan jangka

waktu untuk merekstrukturisasi perusahaannya dan utang-utangnya.

Dan yang tidak kalah pentingnya, baik para pihak yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung diperlukan peningkatan pengetahuan

dan kemampuan terhadap PKPU dan ilmu lain yang berhubungan erat

dengan PKPU.

2. Meskipun UUKPKU tidak menormakan prinsip “debt forgiveness”

dalam kereangka pengampunan sisa utang debitur badan hokum, akan

tetapi pembuatan UUKPKPU dimasa yang akan datang harus

memikirkan agar didalamnya mengatur tentang pengampunan utang

seluruhnya bagi debitur perorangan. Dalam masa pembayaran utang

antara debitur dan kreditur diharapkan kedua belah pihak atau yang

berperkara menunjukan itikat baik dan mengutamakan hubungan kerja

jangka panjang .
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