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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013 

K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang kepailitan atas dasar perjanjian kredit dan untuk mengetahui 

alternatif penyelesaian sengketa kepailitan atas dasar perjanjian kredit antar para pihak.Hasil 

penelitian ini adalah : Pertama, Putusan yang dijatuhkan hakim kepada para pihak dalam 

dengan Nomor Register Perkara 1013 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang Kepailitan Atas Dasar 

Perjanjian Kredit sudah susuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang karena setiap pihak 

yang tercantum namanya dalam daftar piutang, maka pihak tersebut harus bertanggung 

jawab atas utangnya. Kedua, Alternatif penyelesaian sengketa kepailitan atas dasar 

perjanjian kredit antar para pihak bisa dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur 

litigasi berhubungan dangan lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. 

Sementara jalaur non-litigasi bisa menggunakan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, 

dan arbitrase. 

 

Kata Kunci : Putusan, Kepailitan, Perjanjian Kredit 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the Sepreme Court Decision Number 1013 K/Pdt, 

Sus-Bankrupt/2016 on bankruptcy on the basis of credit agreement and to know alternative 

settlement of bangkruptcy dispute on the basis of credit agreement between the parties. The 

results of this study are: First, the verdict handed down by the judge to the parties in the 

Register Number 1013/PDT,Sus-Bangkrupt/2016 concerning Bangkruptcy on the basis of 

credit Agreement has been complied with the provesions set forth in law Number 37 Year 

2004 regarding Bangkruptcy and Suspension of Debt Payment because each party listed in 

the list of receivables, then the party should be responsible for its debts. Second, Alternative 

settlement of bangkruptcy dispute on the basis of credit agreement between the parties can 

be done through litigation and non-litigation. The litigation lane relates to the judiciary, in 

this case the Commercial Court. While non-litigation jalaurs may use consultation, 

negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. 
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I. PENDAHULUAN 

Di Indonesia peranan perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha 

masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah 

masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan 

dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan merupakan 

sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu 

mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia.Khususnya dalam 

meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan 

kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang 

isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan 

dengan pemberian kredit. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk 

menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana 

dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jasa Perbankan dalam 

membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa resiko.Resiko usaha yang terjadi di 

kalangan perbankan justru adalah pemberian kredit itu sendiri karena pada dasarnya 
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dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

utangnya.Tidak semua kredit yang diberikan oleh bank dapat dilunasi oleh debiturnya 

terlebih lagi apabila debitur tersebut bangkrut atau pailit. Hal ini sering disebut 

dengan istilah kredit macet dan juga akan menjadi masalah apabila debitur memiliki 

kredit di beberapa lembaga keuangan yang juga sama-sama mengalami hambatan 

dalam melunasi hutang.  

Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah 

sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim 

pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang ini. Dengan dinyatakan 

pailit, maka si debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap 

kekayaannya yang termaksud dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, 

terhitung mulai hari diucapkannya pailit, terhitung pula hari tersebut. Dalam 

penyelesaian hutang harta benda debitur yang dinyatakan pailit akan dikelola oleh 

kurator untuk dijual dan hasil penjualan harta benda debitur tersebut digunakan untuk 

pelunasan hutang kepada para kreditur baik itu kreditur konkuren maupun kreditur 

preferen. Penyelesaian hutang dilakukan berdasarkan prinsip Pari Passu Prorate 

Parte. 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 1. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013 K/Pdt.Sus-

Pailit/2016 tentang kepailitan atas dasar perjanjian kredit. 2. Bagaiman alternatif 
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penyelesaian sengketa kepailitan atas dasar perjanjian kredit antar para pihak. Tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1013 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang kepailitan atas dasar 

perjanjian kredit. 2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa kepailitan 

atas dasar perjanjian kredit antar para pihak. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah 1. Secara teoritis Untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya khususnya Hukum Perjanjian 

Diluar KUHPerdata dan Hukum Jaminan. 2. Secara praktis Sebagai bahan masukan 

bagi para pihak dalam perjanjian kredit yang terkait dengan asas pelunasan hutang 

dalam perjanjian kredit oleh debitur kepada debitur.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang 

digunakan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 2. 

Pendekatan Konseptual (Coneptual Approach, 3. Pendekatan Kasus (Case 

Approach).
1
 Sumber dan jenis data yaitu: 1. Bahan Hukum Primer. 2. Bahan Hukum 

Sekunder. 3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, jurnal dan seterusnya. 

 

 

 

                                                             
1
 Jhonny Ibrahim,Teoridan Metode Penelitian Normatif, Cet II, Bayu Publishing, Malang 

2012, hlm. 310 
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II.  PEMBAHASAN 

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tentang 

Kepailitan Atas Dasar Perjanjian Kredit  

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitaan) harus 

memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor dan debitor. UU Kepailitan 

diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila 

debitor tidak membayar utangnya, dengan adanya Undang-undang ini diharapkan 

kreditor dapat memperoleh jalan terhadap harta kekayaan dari debitor yang 

dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya. Persyaratan permohonan 

kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh debitor.Debitor dapat mengajukan 

permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat 

menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta 

yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak 

yang mengajukan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitaan. 

Penyusun akan mencoba memaparkan putusan Mahkamh Agung yang terkait 

dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor dan kaitannya dengan putusan 

yang dijatuhkan. Ladang Rizky Jaya Sentosa, (dalam pailit) yang berkantor di Jalan 

Jemur Andayani 1 Nomor 33 D Surabaya, selaku Kurator dari PT. Ladang Rizki Jaya 

Sentosa.Terjadinya kasus ini bersumber dari pengumuman pailit Pengembang/ Kasus 

Posisi Kasus posisi merupakan urutan kejadian yang dijabarkan dalam dakwaan 
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sehingga penuntut faham pasal dan aturan mana yang akan dikenakan dalam 

dakwaan. Oleh karena itu, dalam menyusun dakwaan dituntut untuk benar-benar 

memahami rincian setiap kejadian agar pasal yang akan didakwakan memenuhi unsur 

yang didakwakan.Dalam kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung merupakan 

kasus antara PT. Bank Mandiri Tbk. selaku Badan Usaha Milik Negara yang 

berkedudukan di Kantor Wilayah VIII Bumi Mandiri Lt.3 Jalan Basuki Rachmat 129-

137 Surabaya MELAWAN Sumarso, SH., dan Zulfikar Ramly, SH., M.Hum., selaku 

Kurator dari PT. PT. Ladang Rizki Jaya Sentosa dalam harian Surya tanggal 29 April 

2016, maka Pemohon melalui surat Nomor DSB.R08/CLN.600/2016 tanggal 23 Mei 

2016 telah mengajukan tagihan kepada Kurator/Termohon, dengan jumlah tagihan 

sebesar Rp. 9.761.425.692,40;. Sehubungan dengan tagihan tersebut, atas dasar 

arahan dari Kurator/Termohon, Pemohon telah melakukan koreksi atas tagihan 

tersebut sesuai dengan surat Nomor DSB.R08/CLN.664/2016 tanggal 2 Juni 2016, 

dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 4.855.050.663,61. 

Namun, meskipun telah dilakukan koreksi atas tagihan Pemohon, 

Kurator/Termohon tetap berpendapat tagihan dari Pemohon ditolak atau dibantah 

oleh Kurator dalam Rapat Kreditur pada tanggal 13 Juni 2016 di Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah mengetahui kasus posisi yang terjadi 

dalam penelitian ini, penyusun mencoba menganalisis putusan yang sudah dijatuhkan 

terkait dengan sengketa ini. Sebelum sampai ke Mahkamah Agung, ternyata para 

pihak sudah berperkara terlebih dahulu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Surabaya dengan Nomor Register Perkara Nomor 01/Renvoi Prosedur/2016/PN 
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Niaga Sby., juncto Nomor 11/G.lain-lain/2015/PN Niaga Sby., tanggal 22 Agustus 

2016 yang amarnya putusannya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

 Menolak eksepsi Termohon; 

Dalam Pokok Perkara: 

 Menolak permohonan Pemohon. 

 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar 
Rp. 1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah); 

 

Setelah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut 

diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 

22 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 

(Kepailitan) Nomor/Kas/G. lain-lain/2016/PN Niaga Surabaya, juncto Nomor 

01/Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Surabaya, juncto Nomor 11/G. lain-lain 

/2015/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga 

Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2016. 

Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam 

memori kasasinya adalah: 1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan 

Niaga Pengadila Negeri Surabaya putusan Nomor 01/Renvoi Prosedur/2016/PN 

Niaga Sby. juncto 11/G.Lain-lain/2015/PN Niaga Sby., secara keseluruhan dan tetap 

berpedoman pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan 

Niaga pada PN Surabaya;. 2. Bahwa sesuai pertimbangan Judex Facti pada hal 23 
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salinan putusan perkara a quo, Judex Facti menyimpulkan “Pemohon bukanlah 

kreditur Termohon yaitu PT. Ladang Rizky Jaya Sentosa (dalam pailit) sehingga 

dengan demikian tidak berhak untuk mengajukan tagihan kepada Termohon selaku 

Kurator PT. Ladang Rizky Jaya Sentosa (dalam pailit) mengingat tidak ada perjanjian 

hutang piutang antara Pemohon dengan Termohon”. Pemohon Kasasi keberatan 

terhadap pertimbangan tersebut karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum 

dengan tidak mempertimbangkan bukti bukti secara cermat dan tepat, sehingga 

beralasan putusan Judex Facti dibatalkan; 1.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan 

terhadap putusan Judex Facti yang menolak gugatan Pemohon Kasasi dengan 

merujuk pada pertimbangan Judex Facti pada hal 24 alinia 1 yakni “ menimbang 

….sesuai Pasal 5 PKS mengatur mengenai kewajiban Pengembang untuk 

menyerahkan kepada Bank berupa Asli sertifikat, IMB, BAST Bangunan dan apabila 

terjadi kelalaian maka Pengembang dikenakan denda keterlambatan kepada Bank 

sebesar Rp. 50.000,00 per hari keterlambatan, hal mana belum dapat dipakai sebagai 

dasar untuk menyatakan bahwa Termohon adalah merupakan debitur Pemohon 

mengingat status hak atas tanah dan bangunan yang ada pada proyek perumahan 

belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank sebagai jaminan mengingat 

sertifikat hak atas tanah dimaksud masih terdaftar atas nama Pengembang (PT. 

Ladang Rizky Jaya Sentosa) dan belum dilakukan pemecahan per kaveling sesuai 

dengan site plan yang masih dalam tahap penyelesaian”. Putusan Judex Facti yang 

mendasari pada pertimbangan demikian adalah tidak tepat dan harus dibatalkan; 1. 

Bahwa jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Termohon Pailit kepada 
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Pemohon Kasasi adalah: a. Dana yang telah disetorkan oleh Pemohon Kasasi kepada 

Termohon Pailit/Pengembang (untuk 28 Debitur) sebesar Rp. 5.310.030.000,00 (lima 

miliar tiga ratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah); b. Pemohon Kasasi tidak lagi 

memasukan kewajiban 4 orang sebagai bagian dari tagihan Pemohon Kasasi kepada 

Termohon Kasasi/Pengembang;. c. Besarnya jumlah angsuran kredit dari para 

Konsumen yang belum terbayar kepada Bank/Pemohon Kasasi sampai dengan 

tanggal putusan pailit adalah sebesar Rp. 3.434.850.663,61;. d. Denda keterlambatan 

Pengembang/PT. Ladang Rizky Jaya Sentosa sebesar Rp. 1.420.200.000,00 (satu 

miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah); 

Empat poin penting dalam kasasi tersebut setelah diteliti oleh hakim yang 

kemudian dihubungkan dengan kejadian perkara serta diperkuat dengan alat bukti, 

maka hakim harus mengambil putusan yang seadil-adilnya tanpa melihat aspek 

kepentingan karena pengambilan keputusan ini sangat penting guna mendapat 

tindakan selanjutnya dari para pihak.Dalam pengambilan keputusan, hakim juga tidak 

boleh melupakan fakta-fakta persidangan karena hal tersebut merupakan salah satu 

pertimbangan yang harus dikemukakan oleh hakim. 

Fakta persidangan merupakan realitas (kenyataan) yang timbul dalam proses 

pemeriksaan perkara di muka persidangan yang ditarik dari seluruh alat bukti maupun 

barang bukti yang ada. Fakta persidangan ini juga menjadi barometer bagi hakim 

untuk mengeluarkan putusan tentang alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta 

persidangan). Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada para pihak 

dan mereka menyatakan mengenal serta tidak berkeberatan. Bahwa dari keterangan 
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para pihak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan 

dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya makan hasil persidangan yang 

termuat dalam putusan hakim adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan 

kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI Nomor 01/Renvoi 

Prosedur/2016/PN Niaga Sby., juncto Nomor 11/G.Lain-lain/2015/PNNiaga Sby., 

tanggal 22 Agustus 2016; Mengadili Sendiri: 1. Menerima dan mengabulkan 

permohonan Pemohon untuk sebagian:    2. Menyatakan Pemohon adalah Kreditur 

dari PT. Ladang Rizki Jaya Sentosa daftar  piutang tetap; 3. Menghukum Termohon 

Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan 

tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 

Putusan yang tertuang dalam Nomor Register Perkara 1013 K/Pdt.Sus-

Pailit/2016 menurut penyusun sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam 

undang-undang karena Bank Mandiri merupakan Kreditur dari PT. Ladang Jaya 

Sentosa dan perusahaan tersebut belum melunasi sisa utang yang telah jatuh 

temponya. 

Putusan memenangkan Bank Mandiri tersebut dikemukakan oleh hakim 

karena dalam pertimbangannya telah ditemukan fakta hukumyang memperkuatnya. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bahwa keberatan 

tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi 

yang diterima tanggal 30 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 

September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah salah menerapkan hukum 
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dengan pertimbangan sebagai berikut: 2. Bahwa apabila memperhatikan Perjanjian 

Kerja Sama Nomor CSF CLN/088/PKS-DEV/2012 Akta Nomor 46 tanggal 20 Juni 

2012 telah disepakati dan disebutkan debitur adalah konsumen perorangan yang 

membeli tanah berikut bangunan, baik untuk dimilikinya sendiri maupun dimiliki 

oleh pihak suami/istri dari konsumen yang bersangkutan yang berada di lokasi proyek 

pengembang yang menggunakan fasilitas Mandiri KPR dari bank sehingga tagihan 

yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut merupakan utang dari 28 konsumen yang 

mendapat fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi dan bukan utang dari debitur pailit; 3. 

Bahwa dalam memperhatikan Pasal 5 dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, 

Termohon Kasasi mempunyai kewajiban membayar atau melunasi sisa kewajiban 

para konsumen kepada Pemohon Kasasi, karena tidak memenuhi kewajiban 

penyelesaian, dokumen dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Termohon Kasasi mempunyai hutang kepada 

Pemohon Kasasi setidaknya hutang tidak langsung sebagaimana disebutkan pada 

Pasal 1 angka 6 Undang Undang Kepalilitan; 4. Menimbang, bahwa berdasarkan 

pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk 

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.Bank 

Mandiri Tbk.,tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Surabaya Nomor 01/Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby., juncto Nomor 

11/G.Lain-lain/2015/PN Niaga Sby., tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya 

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan 

disebutkan di bawah ini; 5. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi 
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dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan; 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepailitan Atas Dasar Perjanjian Kredit 

Antar Para Pihak  

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu 

atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam 

masyarakat.Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila 

semuakonflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. 

Dalamkaitan itu diperlukan mekanisme alternaltif penyelesaian sengketa atau 

alternative dispute resolution yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia 

hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan 

dan penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar 

hukumdan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau 

jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin 

dikembangkan diIndonesia. Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, 

para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk 

mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila 

salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-

pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam 

perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi padakemenangan 

tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari.Pihak-pihak 

lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketayang muncul di 
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antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihakyang merasa 

dikalahkan/dirugikan. 

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, tidak ada definisi yang secara 

eksplisit menjelaskan litigasi. Namun dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase 

dan APS) mengatakan: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh 

para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” 

Frans Hendra Winarta, dalam bukunya mengatakan bahwa secara 

konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, 

perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan 

sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para 

pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara 

litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian 

sengketa lain tidak membuahkan hasil.
2
 Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi 

Usman, selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat 

diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3
 

                                                             
2
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1-2 

3
Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8 
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Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian 

sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Lembaga 

penyelesaian sengketa litigasi ada 2 (dua) yaitu: Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Niaga. 

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) 

Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar 

pengadilan.Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif.Penyelesaian perkara diluar konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase. 1. Konsultasi Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari 

konsultasi. Jika melihatpada Black’s law dictionary dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah “act of consulting or conferring 

e.g patient withdoctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.
4
 

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya 

konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu 

pihaktertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak 

“konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhikeperluan 

dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yangmenyatakan sifat 

“keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikutipendapat yang 

disampaikan oleh pihak konsultan. 2. Negosiasi Dengan negosiasi dimaksudkan 

                                                             
4
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase), RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hlm.28-29 
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proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap 

masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada 

sengketa para pihak maupunhanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah 

dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh dilakukan oleh negosiator mulai 

dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak 

yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus 

ataumemakai lawyer sebagai negosiator”.
5
 3. Mediasi adalah salah satu alternative 

dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk 

memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan 

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak 

ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak 

mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa 

tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi 

terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan 

integritas daripihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses 

negosiasi diantara para pihak yang bersengketa.
6
 4. Konsiliasi Biasanya konsiliasi 

mengacu pada suatu prosesyang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang 

mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih 

sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, 

                                                             
5
Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2009, hlm. 42 
6
Munir Fuady, Op Cit, hlm. 47 
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tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi 

diantara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. 

Dengandemikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti 

mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek 

pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut 

tidakmungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan 

lain-lain.
7
 5. Arbitrase Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus 

pengadilan.Poinpenting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur 

pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing 

court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus 

untukkegiatan tersebut.Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam 

mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk 

kasusyang sedang ditangani. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau 

simpleyang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya 

diputusoleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana 

keputusanberdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak 

semulauntuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Dalam Pasal 30 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbirase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. 

                                                             
7
Munir Fuady, Op Cit, hlm. 52 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Bedasarkan penelitian yang penulis susun mengenai analisis putusan 

Mahkamah agung nomor 1013 k/pdt.sus-pailit/2016 tentang kepailitan atas dasar 

perjanjian kredit. 1. Putusan yang dijatuhkan hakim kepada para pihak dalam dengan 

Nomor Register Perkara 1013 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang Kepailitan Atas Dasar 

Perjanjian Kredit sudah susuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang karena 

setiap pihak yang tercantum namanya dalam daftar piutang, maka pihak tersebut 

harus bertanggung jawab atas utangnya. 2. Alternatif penyelesaian sengketa 

kepailitan atas dasar perjanjian kredit antar para pihak bisa dilakukan melalui jalur 

litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi berhubungan dangan lembaga peradilan, dalam 

hal ini adalah Pengadilan Niaga. Sementara jalaur non-litigasi bisa menggunakan 

konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 

Saran 

Kepada hakim untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan agar sesuai 

dengan regulasi yang sudah digariskan undang-undang. Hal tersebut juga bertujuan 

untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. 

Kepada para pihak sebaiknya menggunakan lembaga non-litigasi untuk 

menyelesaikan masalah supaya hubungan baik tidak rusak karena sifat putusan 

pengadilan yang adalahwin-lost. 
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