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Pada umumnya penurunan kolektibilitas kredit tidak akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi 
merupakan suatu kulminasi dari gejala-gejala yang timbul sebelumnya.   Agar kualitas kredit-
kredit yang di berikan tetap lancar, Bank perlu menyadari/mengetahui gejala dini dari 
menurunnya kualitas suatu kredit sehingga dapat segera melakukan corrective action sebelum 
permasalahan menjadi semakin memburuk.
Secara garis besar perubahan kualitas kredit dari performing menjadi non performing akan 
melalui tahapan-tahapan berikut :
 

A : Timbulnya problem loan 
B : Pengenalan problem loan oleh Bank
C : Penanganan dan penyelesaian problem loan oleh Bank dan debitur yangbersangkutan
D : Likuidasi oleh debitur dan hasilnya di gunakan debitur untuk melunasi kewajiban kepada Bank
E : Likuidasi yang terlambat sehingga hasilnya hanya dapat di gunakan untuk melunasi sebagian 

kewajiban debitur kepada Bank.
 
 



Zona 1
Gejala dini kredit yang termasuk dalam zona ini adalah timbulnya permasalahan financial :

1.      Debitur mengalami kesulitan keuangan (a.l. akibat leverage yang tinggi).
2.      Likuiditas debitur melemah.
3.      Perputaran usaha debitur melambat.

Disamping gejala financial tersebut, pada zona ini terjadi permasalahan non financial berupa :
1.      Perubahan style manajemen debitur.
2.      Keterlambatan penyampaian laporan yang seharusnya di kirim debitur kepada Bank.
3.      Perubahan jenis usaha debitur, perubahan produk yang di hasilkan dan/atau perubahan 
market debitur.
4.      Perubahan strategi pemasaran, perubahan pola produksi, perubahan kepengurusan dan 
perubahan kebijakan akuntansi.
5.      Perubahan perilaku/gaya hidup debitur dan perubahan perilaku komunikasi.

 
 
Zona 2
Pada tahap ini, Bank telah dapat mengidentifikasi permasalahan debitur dan telah mengingatkan 
debitur atas gejala penurunan kualitas kreditnya, namun pada umumnya debitur tidak mengakui 
dan berupaya menutupi permasalahan yang di hadapinya.   Reaksi debitur yang lain adalah 
semakin sulit di hubungi oleh Bank dan semakin tidak koordinatif.
 
 
Zona 3
Pada tahap ini, masih terdapat peluang untuk melakukan penyelamatan kredit yang di nikmati 
debitur melalui langkah rescue dan/atau likuidasi.   Dalam hal ini Bank sebaiknya melakukan 
langkah-langkah penyelamatan awal sebagai berikut :

1.      Melakukan review kembali terhadap seluruh aspek legal dari dokumen-dokumen kredit 
yang di kuasai Bank untuk meyakini bahwa Bank masih dalam posisi yang kuat.
2.      Menyempurnakan pengikatan-pengikatan jaminan yang penguasaannya di nilai masih 
lemah.
3.      Membuat perjanjian tertulis dengan debitur yang mencakup jangka waktu tertentu sebagai 
upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh debitur.
4.      Melakukan pengamanan terhadap stock debitur, hasil usaha dan jaminan lainnya yang di 
serahkan.

 
 
Zona 4
Apabila permasalah telah memasuki tahap ini, umumnya usaha debitur telah sulit untuk di 
selamatkan.  Namun demikian apabila Bank segera melakukan langkah likuidasi, biasanya hasil 
penjualan jaminan masih dapat mengcover seluruh kewajiban debitur kepada Bank.



Dalam hal ini Bank harus dapat meyakinkan debitur bahwa likuidasi merupakan langkah yang 
paling tepat untuk menangulangi permasalahan yang di hadapi oleh debitur.
 
 
Zona 5
Pada tahap ini, baik debitur maupun Bank akan mengalami kerugian karena hilangnya asset 
masing-masing.  Bank harus semakin berupaya untuk mengamankan hilang/rusaknya jaminan 
yang di kuasai.
 
 
Early Warning System
 
Problem loan yang timbul pada setiap zona di atas harus dapat teridentifikasi/terdeteksi secara 
dini oleh Bank.  Keberhasilan identifikasi/deteksi problem loan secara dini tersebut akan sangat 
bergantung pada :

1.      Pola komunikasi Bank dengan debitur-debiturnya.
2.      Pengenalan Bank terhadap pola usaha serta perilaku debitur-debiturnya. 
3.      Early Warning System yang di terapkan Bank untuk identifikasi/deteksi problem loan.    

 



 
 
Financial Warning Signals

1.      Cost of Good Sold (harga pokok produksi) debitur semakin meningkat.
2.      Jumlah fix asset debitur semakin besar.
3.      Opini Public Accountant terhadap Financial Report tidak lagi ‘Unqualified Opinion’.
4.      Likuiditas debitur semakin melemah.  Indikasi ini dapat terdeteksi apabila Current Ratio, 
Cash Ratio dan Quick Ratio yang menunjukkan kemampuan debitur dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya (termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah 
berubah menjadi jangka pendek), semakin lebih kecil dari 1.



5.      Leverage debitur semakin memburuk.  Indikasi ini dapat terdeteksi apabila Debt to Equity 
Ratio yang menunjukkan sejauh mana debitur di biayai oleh hutang, semakin lebih besar dari 
1.
6.      Aktivitas debitur semakin menurun.  Indikasi ini dapat terdeteksi apabila rasio aktivitas 
yang menunjukkan kemampuan dan efektivitas debitur dalam mengelola resources yang di 
milikinya semakin buruk, yaitu :

a.      Asset Turnover semakin lebih kecil dari 1. 
b.      Account Receivable Turnover, Collection Period dan Inventory Turnover, Account 
Payable Turnover semakin lamban.

7.      Rentabilitas debitur semakin menurun.  Indikasi ini dapat terdeteksi apabila Gross Profit 
Margin, Net Profit Margin, Return on Asset dan Return on Equity  menunjukkan angka negatif.
8.      Coverage debitur semakin tidak aman.  Indikasi ini dapat terdeteksi ratio Coverage yang 
menunjukkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya dari sumber dana 
yang di peroleh dari usahanya semakin buruk, yaitu :

a.  Prosentase EBIT Coverage Ratio semakin kecil.
b.  Prosentase Dividend Pay-out Ratio semakin besar.

 
 
Operating Warning Signals

1.      Hasil produksi tidak mencapai target dan di bawah kapasitas produksi.
2.      Lay out pabrik tidak efisien.
3.      Pemeliharaan peralatan produksi yang terpasang di pabrik semakin buruk.
4.      Adanya penundaan-penundaan penggantian peralatan produksi yang sudah tidak efisien 
lagi.
5.      Produksi terhenti dengan berbagai alasan teknis dan non teknis.

 
 
Management Warning Signals

1.      Adanya perubahan perilaku dan gaya hidup debitur.
2.      Adanya perubahan kepengurusan dan/atau kepemilikan usaha debitur.
3.      Adanya perselisihan antara kepengurusan usaha debitur.
4.      Debitur terlibat dalam suatu perkara dengan pihak ketiga lainnya.
5.      Kemampuan dan pengalaman debitur lemah.

 
 
Banking Warning Signals

1.      Pelaporan ke Bank sering terlambat.
2.      Debitur mulai sulit di hubungi.
3.      Adanya mutasi-mutasi yang tidak lazim.



4.      Pembayaran hutang bunga dan/atau hutang pokok bukan lagi berasal dari hasil usaha 
debitur.
5.      Rekening debitur sering mengalami overdraft dan/atau posisi pincang.
6.      Debitur mulai mengunggak pembayaran kewajiban hutang bunga dan/atau hutang pokok.

 
 
Problem Loan
 
Problem loan di definisikan apabila mulai terjadi tunggakan kewajiban pembayaran hutang bunga 
dan/atau hutang pokok untuk 1 kali masa angsuran.  Secara garis besar, terdapat 3 faktor utama 
yang menjadi penyebab timbulnya problem loan, yaitu :

1.      Kondisi usaha debitur
Memburuknya kondisi usaha debitur akan mempengaruhi repayment capacity debitur.  
Umumnya hal tersebut timbul karena faktor internal perusahaan debitur dan/atau faktor 
eksternal lainnya.

a.  Faktor Internal

•      Manajemen pengelolaan usaha debitur yang lemah, character debitur yang kurang 
baik, struktur organisasi yang tidak efisien dan wawasan debitur yang kurang memadai.
•      Sistem informasi manajemen yang kurang lengkap, kurang akurat dan tidak tepat 
waktu, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.
•      Leverage yang tinggi, sehingga mengakibatkan tingginya kewajiban/beban bunga 
yang harus di bayar debitur dan menurunnya pendapatan bersih debitur.
•      Agresifitas pertumbuhan yang sangat tinggi yang tidak di ikuti dengan manajerial 
yang baik (baik human resources maupun capital/financial resources).

b.  Faktor Eksternal

•      Debitur gagal beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar lingkungan usaha 
debitur, baik berupa perubahan kondisi perekonomian, kondisi politik, kondisi sosial, 
kondisi teknologi, sehingga aktivitas usaha debitur terhambat.
•      Debitur gagal mengantisipasi kondisi persaingan sektor usaha, sehingga langsung 
berpengaruh kepada tingkat penjualan, pangsa pasar, profit margin dan akhirnya 
mempengaruhi repayment capacity debitur kepada Bank.

 
2.      Sudut pandang Bank terhadap transaksi perkreditan
Faktor utama penyebab terjadinya problem loan menurut sudut pandang Bank, adalah :

a.        Analisa kredit yang kurang tajam, terutama penilaian terhadap kelayakan usaha, 
pengenalan character debitur serta penentuan pengamanan kredit.
b.       Adanya pemberian kebijakan-kebijakan khusus kepada debitur karena adanya 
tekanan-tekanan yang di alami oleh decision maker, sehingga pemberian kredit menjadi 



kurang sehat.
c.        Adanya sikap terlalu agresif dengan memperlonggar ‘lending criteria’ dan arah 
kebijakan kredit. 

 
3.      Pengawasan yang Lemah
Problem loan berubah menjadi permasalahan kredit yang pelik dapat karena lemahnya 
monitoring kredit yang di lakukan Bank yangbersangkutan. 

 
 
 
Penyebab Gagalnya Penanganan Problem Loan
Permasalahan dalam problem loan sering menggulung menjadi semakin rumit karena 
penanganannya yang tidak cepat dan tepat.  Pada umumnya penyebab kegagalan penanganan 
problem loan adalah sebagai berikut :

1.      Early warning system belum ada, sedangkan pengetahuan petugas/pejabat Bank dalam 
mengantisipasi gajala-gejala awal yang akan menjadi problem loan masih belum memadai.
2.      Mengharapkan problem loan akan selesai dengan sendirinya.
3.      Menghindari timbulnya hal-hal yang tidak menyenangkan, baik bagi debitur maupun bagi 
Bank.
4.      Adanya anggapan bahwa kemacetan kredit adalah wajar dan tidak dapat di elakkan.
5.      Adanya kesimpulan yang ‘cepat’ bahwa problem loan terjadi karena faktor-faktor 
perubahan ekonomi dan faktor eksternal lain yang uncontrollable.
6.      Takut apabila problem loan ter-expose akan di kaitkan dengan performance appraisal dari 
petugas/pejabat Bank yang menangani kredit tersebut.
7.      Menunda-nunda tindak lanjut yang akan di lakukan.

 
 
Biaya Problem Loan
Apabila suatu loan telah menjadi problem bagi Bank, maka hal tersebut akan menimbulkan 
kerugian potensial bagi Bank sehingga memerlukan perhatian khusus.    Biaya-biaya yang 
berkaitan dengan problem loan umumnya akan berjumlah besar, antara lain :

1.      Legal Expense
Banyak problem loan yang timbul karena kompleksnya permasalahan hukum yang apabila 
akan di selesaikan memerlukan biaya pengacara, konsultan hukum, biaya perjalanan yang 
tidak sedikit.
 
2.      Administration Expense
Seluruh problem loan harus di administrasikan secara lengkap, kronologis dan tertib mulai 
dari awal timbulnya problem loan s/d selesai dengan tuntas, sehingga memakan waktu dan 
memerlukan perhatian khusus sehingga mengakibatkan tidak produktifnya human resources 
yang menanganinya.



 
3.      Regulatory Expense
Sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan 
ketentuan Bank yangbersangkutan, maka di perlukan suatu pemeriksaan khusus dan 
penyusunan laporan-laporan yang akan banyak memerlukan biaya.
 
4.      Opportunity Loss
Problem loan umumnya sudah tidak menjadi earning asset bagi Bank, sedangkan 
penanganannya memakan waktu dan memerlukan biaya besar.   Selama proses penanganan 
problem loan, dana yang terikat pada problem loan tidak dapat menghasilkan pendapatan 
bunga dan tidak dapat di putar pada sektor-sektor yang lebih menghasilkan sehingga Bank 
kehilangan kesempatan untuk mencetak laba.
 
5.      Reputation Expense
Umumnya kualitas kredit suatu Bank akan di kaitkan dengan kualitas manajemen dari Bank 
tersebut, sedangkan kualitas manajemen menentukan reputasi Bank yangbersangkutan.   
Sehubungan dengan itu, meskipun di ketahui penyelesaian problem loan akan memakan waktu 
dan biaya yang tidak sedikit, umumnya Bank akan tetap berupaya untuk menyelesaikan 
problem loannya karena terkait dengan reputasi manajemen Bank.

 
 
Tujuan Penanganan Problem Loan
 
Secara garis besar, tujuan yang hendak di capai dari penetapan pola penanganan problem loan 
antara lain :

1.      Memelihara dan meningkatkan portepel kredit Lancar.
2.      Meningkatkan pendapatan bunga kredit.
3.      Menurunkan kewajiban pembentukan biaya PPAP.

 
 
Strategi Menghindari Problem Loan 
 
Dalam rangka menghindari problem loan dan meningkatkan kualitas aktiva produktif, perlu di 
lakukan perbaikan-perbaikan secara integrated dalam organisasi Bank, yang mencakup :

1.      Meningkatkan Apresiasi, Tanggung Jawab dan Komitment
a.  Sosialisasi Rencana Kerja yang akan di capai

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja yang telah di susun akan sangat bergantung 
pada faktor manusia sebagai pelaksana rencana di maksud.  Sehubungan dengan itu di 
perlukan suatu sosialisasi yang jelas dan transparan kepada seluruh pelaksana rencana 



mengenai sasaran-sasaran yang akan di capai beserta konsekuensi apabila rencana tersebut 
tidak dapat di capai.   Dengan demikian seluruh jajaran pelaksana akan memiliki 
komitment yang sama dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan di maksud.
 

b.  Penetapan Target

Untuk meningkatkan motivasi dan tanggung jawab seluruh pelaksana rencana, perlu di 
tetapkan target yang harus di capai untuk setiap periode waktu tertentu.  Pencapaian target 
tersebut akan di jadikan dasar terhadap penilaian kinerja masing-masing pelaksana.
 

2.      Menyempurnakan Sistem dan Prosedur
Perbaikan sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit merupakan salah satu 
langkah awal dari usaha peningkatan kualitas kredit, antara lain mencakup :

a.  Kebijakan Perkreditan

•      Penetapan komposisi portepel perkreditan terutama perbandingan antara jumlah 
fasilitas kredit investasi dengan fasilitas kredit modal kerja yang akan di berikan.
•      Penetapan sektor-sektor pembiayaan kredit yang akan di prioritaskan dan/atau akan 
di hindari.

 
b.  Pendelegasian Wewenang Pemutusan Kredit

Pendelegasian kewenangan pemutusan kredit perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai 
berikut :

•      Batasan wewenang maksimum untuk setiap tingkatan manager.
•      Jenis kredit dan/atau sektor pembiayaan yang tidak dapat di putus oleh tingkatan 
manager tanpa persetujuan top level management.
•      Kemampuan manager-manager dalam melakukan penilaian risiko-risiko kredit yang 
akan di hadapi Bank.

 
3.      Pembinaan Human Resources
Permasalahan pokok dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah arah 
kebijaksanaan pengembangan karir yang jelas sehingga akan menguntungan baik bagi pribadi-
pribadi yang melaksanakan rencana maupun bagi Bank sendiri.

 
 
Risk Rating
 
Agar pengawasan kredit dan penanganan problem loan dapat berjalan efektif, Bank perlu 
menyusun suatu skala prioritas penanganan.  Salah satu cara untuk menentukan skala prioritas 



penanganan kredit adalah dengan menyusun risk rating atas seluruh kredit yang di berikan.  
Secara garis besar kredit yang di berikan dapat di pilah menjadi 5 golongan  berdasarkan tingkat 
risikonya, yaitu :

1.      Highest Quality, dengan ciri-ciri :
a.  Usaha debitur berjalan sangat baik.
b.  Kondisi keuangan baik dengan tingkat laba dan proyeksi laba yang stabil.
c.  Debitur memiliki sumber dana dan sumber pelunasan kredit alternatif.
d.  Memiliki manajement yang kuat.
e.  Equity perusahaan debitur terkonsentrasi pada asset-asset yang produktif dan sangat likuid.

 
2.      Satisfactory Quality, dengan ciri-ciri :
Kondisinya hampir sama dengan kondisi the highest quality, namun :

a.  Tingkat laba berfluktuatif.
b.  Tidak memiliki sumber dana dan sumber pelunasan kredit alternatif.
c.  Equity perusahaan terkonsentrasi pada asset-asset yang kurang likuid seperti real estate 

dan saham.

 
3.      Good Quality, dengan ciri-ciri :

a.  Likuiditas perusahaan debitur masih baik.
b.  Rentabilitas perusahaan debitur masih baik, namun rentan terhadap perubahan.
c.  Sumber pelunasan cukup terjamin.
d.  Fasilitas kredit di jamin dengan persediaan dan tagihan, namun tidak dapat segera di 

konversi.

 
4.      Below Average Quality, dengan ciri-ciri :

a.        Kondisi keuangan perusahaan kurang baik, tercermin dari likuiditas yang lemah, 
leverage yang tinggi dan rentabilitas yang rendah dan bahkan merugoi.
b.       Sumber pelunasan kredit sudah tidak jelas lagi.

5.      Poor Quality
a.  Equity, cash flow dan collateral lemah.
b.  Sumber pelunasan kredit tidak jelas.
c.  Kolektibilitas non performing.
d.  Leverage sangat tinggi dan usaha merugi.

 
 
Selanjutnya treatment pengawasan kredit dilakukan sesuai dengan masing-masing level risk 



tersebut di atas, misalnya :
 
Risk Rating

Frekuensi Penyerahan 
Laporan Keuangan

 
Langkah Pengawasan

   
Highest Quality Tahunan a.      Site Visit setahun sekali

b.      Loan review setahun sekali
Satisfactory Quality Semesteran a.      Site Visit setahun sekali

b.      Loan review setahun sekali
Good Quality Triwulanan a.      Site Visit 6 bulan sekali

b.      Loan review 6 bulan sekali
Below Average Quality Bulanan a.      Site Visit 3 bulan sekali

b.      Loan review 3 bulan sekali
Poor Quality Bulanan a.      Site Visit setiap bulan

b.      Loan review 3 bulan sekali
c.       Verifikasi piutang.
d.      Debitur menyerahkan laporan 
perkembangan usaha pada setiap bulan.

 
 
Tahap Penyelesaian Problem Loan
Untuk sampai pada keputusan tentang alternatif yang akan di terapkan dalam menyelesaikan 
problem loan, terdapat sedikitnya 3 tahap yang harus di lalui, yaitu :

1.      Menentukan Sifat Masalah
Pada tahap ini Bank meneliti permasalahan yang di hadapi debitur, sebab-sebab timbulnya 
permasalahan dan  selanjutnya menentukan sifat masalah yang di hadapi debitur.  Apabila 
tidak bersifat struktural, maka corrective action cukup di lakukan dengan melakukan 
monitoring secara ketat terhadap kondisi keuangan perusahaan debitur dan perkembangan 
usahanya.
 
2.      Pemilihan Alternatif Rescue
Apabila monitoring secara ketat tidak menghasilkan perbaikan yang memuaskan, Bank akan 
melakukan reanalisa terhadap faktor-faktor internal di perusahaan debitur.  Berdasarkan hasil 
analisa akan di tentukan jenis rescue yang tepat untuk menyehatkan kembali usaha debitur.
 
3.      Likuidasi
Apabila ke 2 tahap di atas tidak dapat menyehatkan usaha debitur, maka Bank akan 
menempuh langkah terakhir yaitu melikuidasi asset debitur baik secara di bawah tangan 
maupun melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

 
 
Garis Besar Penyelesaian Problem Loan
 



No Permasalahan Pengamanan
   
1 Debitur tidak kooperatif Negosiasi :

a.      Berhasil à  Monitor ketat
b.      Gagal     à  Persulit recovery

2 Prospek pemasaran tidak baik :
a.      Struktural.
b.      Temporer

 
a.      Likuidasi
b.      Rescue

3 Kesulitan bahan baku a.      Rescue
b.      Likuidasi

4 Kesulitan likuiditas
a.      Investasi tidak selesai :

•      Overrun cost
•      Penyimpangan

b.      Modal kerja kurang :
•      Piutang tinggi
•      Penyimpangan

c.   Double financing

 
 

•      Cari partner baru atau likuidasi
•      Likuidasi

 
•      Fresh money dari debitur atau cari partner baru
•      Likuidasi

Take over oleh lembaga lain, likuidasi atau recovery
5 Manajemen tidak mampu Recovery, likuidasi atau take over oleh manajemen baru.
 
 
 
Credit Rescue
 
Upaya untuk menyelamatkan kredit yang telah menjadi problem loan umumnya di lakukan 
dengan 3 cara, yaitu :

1.      Rescheduling
Rescheduling atau penjadualan kembali merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut 
jadual pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi 
perubahan besarnya angsuran debitur maupun tidak, antara lain :

a.  Memperpanjang jangka waktu kredit yang akan menurunkan jumlah angsuran.
b.  Memperpanjang interval angsuran (misalnya triwulanan menjadi semesteran).

Rescheduling hanya dapat di berikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang 
telah di tetapkan oleh Bank, antara lain :

a.  Debitur kooperatif dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang di hadapinya.
b.  Kesulitan yang di hadapi debitur merupakan kesulitan likuiditas yang sifatnya temporer. 
c.  Usaha debitur masih berjalan baik sehingga debitur di perkirakan akan mampu untuk 

membayar kewajiban-kewajibannya kepada Bank dari hasil usahanya.
d.   Untuk debitur yang menikmati fasilitas Kredit Investasi, rescheduling hanya di berikan 

untuk keterlambatan pembangunan proyek yang sifatnya tidak materiil dan bukan di 
sebabkan kesalahan debitur tetapi karena faktor lainnya di luar kendali debitur (misalnya 



faktor cuaca, dan lain-lain).
e.  Debitur memiliki cukup dana alternatif, sehingga tidak memerlukan kredit tambahan.
f.  Manajemen dan sarana produksi berjalan dengan baik.

 
 
2.      Reconditioning
Reconditioning atau persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-
syarat kredit yang tidak terbatas pada  perubahan jadual pembayaran, jangka waktu dan/atau 
persyaratan lainnya sepanjang, antara lain :

a.  Kapitalisasi bunga

Bunga di jadikan hutang pokok sehingga debitur tidak perlu membayar bunga untuk jangka 
waktu tertentu.   Sebaiknya kapitalisasi bunga di berikan sesuai dengan kelonggaran tarik 
debitur, karena bila tidak maka jumlah hutang pokok akan melampaui limit kredit dan di 
perlukan penambahan limit kredit.

b.  Penundaan Pembayaran Bunga

Beban bunga tetap di hitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan di 
lakukan pada waktu yang di perjanjikan sesuai kesanggupan debitur.  Atas bunga yang di 
tunda pembayarannya tersebut tidak di kenakan bunga lagi.

c.  Penurunan Suku Bunga

Alternatif ini di lakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada 
waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi di banding hasil usaha debitur pada waktu itu.

Reconditioning hanya dapat di berikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria 
rescheduling, namun kesulitan keuangan yang di hadapi debitur lebih berat sehingga 
penyelamatan kredit tidak akan berhasil apabila hanya di lakukan dengan rescheduling.
 
3.      Restructuring
Restructuring atau penataan kembali merupakan suatu cara penyelamatan problem loan 
dengan cara melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan debitur, antara lain :

a.  Merubah jenis kredit yang di nikmati debitur, dari kredit jangka pendek menjadi kredit 
jangka panjang.

b.  Memberikan tambahan kredit kepada debitur (injection/nursery).
c.  Menambah modal pemegang saham di perusahaan debitur, melalui :

•      Tambahan dari debitur sendiri.
•      Tambahan dari pihak Bank (konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 
penyertaan Bank di perusahaan debitur atau tambahan fresh money).



Restructuring hanya dapat di berikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang 
telah di tetapkan Bank, antara lain :

a.  Memenuhi kriteria debitur yang dapat di rescheduling.
b.  Mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius, antara lain akibat leverage yang tinggi 

sehingga beban bunga memberatkan debitur, atau sebagian modal kerja terpakai untuk 
kebutuhan investasi sehingga memerlukan tambahan modal kerja.

c.  Prospek usaha debitur masih dapat di harapkan.
d.  Telah di lakukan evaluasi oleh Bank, bahwa alternatif rescue dengan restructuring ini akan 

lebih menguntungkan di banding melakukan likuidasi atas jaminan yang di serahkan oleh 
debitur.

 
 

Kompensasi Kerugian Bank
 
Apabila pelaksanaan rescue kredit tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi Bank (antara lain 
akibat Bank perlu memberikan tingkat bunga khusus kepada debitur yang umumnya jauh lebih 
rendah di banding tingkat bunga yang berlaku), maka Bank perlu mengupayakan kompensasi 
yang dapat di tempuh dengan cara :

1.      Opsi Saham
Bank dalam hal ini meminta hak opsi untuk membeli saham perusahaan debitur sebesar nilai 
konversi kerugian yang di alami Bank.  Pada saat perusahaan debitur telah sehat kembali, 
maka opsi tersebut dapat di beli kembali oleh debitur sebesar nilai kewajibannya di tambah 
dengan opportunity cost selama jangka waktu sejak opsi di miliki oleh Bank sampai saat opsi 
di beli kembali oleh pihak debitur.   Dalam hal perusahaan debitur akan go public, maka Bank 
berhak untuk membeli saham perusahaan debitur sebesar nilai nominal atau bahkan di bawah 
harga pasar perdana sesuai kesepakatan yang telah di perjanjikan semula.
 
2.      Penyertaan
Selain opsi saham, guna meng-konvensir kerugiannya, Bank dapat melakukan penyertaan 
pada perusahaan debitur.   Besar penyertaan Bank adalah sebanding dengan kerugian yang di 
alami oleh pihak Bank.   Sebagaimana opsi saham, penyertaan Bank dapat di ambil alih 
kembali oleh pihak debitur dengan harga pembelian yang di tetapkan oleh Bank atau Akuntan 
Publik.   Selama masa penyertaan, debitur tidak di perkenankan untuk melakukan revaluasi 
aktiva perusahaannya.
 
3.      Profit Sharing
Dalam profit sharing, walaupun seluruh kewajiban debitur kepada Bank telah di lunasi, namun 
selama jangka waktu yang di perjanjikan, debitur tetap wajib untuk menyerahkan sebagian 
dari keuntungan perusahaannya kepada Bank sebesar prosentase yang telah di sepakati 



bersama sebagai kompensasi kerugian Bank.
 
 

Penagihan Kredit Macet
Apabila langkah rescue tidak dapat lagi menolong debitur dan debitur terpaksa di macetkan, 
maka agar asset Bank dapat di selamatkan secara maksimal di perlukan suatu strategi dan teknik 
penyelesaian sebagai berikut : 

1.      Penguasaan Hasil Usaha Debitur
Meskipun usaha pokok yang di biayai Bank sudah terhenti, di mungkinkan debitur masih 
mempunyai usaha lain yang masih berjalan.  Dalam hal ini Bank dapat menguasai sebagian 
dari laba usaha lain tersebut untuk mengangsur kewajiban debitur kepada Bank.
 
2.      Penyewaan Barang Agunan
Alternatif ini di tempuh apabila masih lebih menguntungkan dari alternatif likuidasi agunan 
atau di lakukan sementara belum di temukan calon pembeli dari agunan tersebut.

 
 
3.      Mitra Usaha
Mitra usaha yang mampu mengatasi kesulitan pengelolaan usaha debitur dapat di carikan oleh 
Bank, atau di usulkan sendiri oleh debitur.  Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam 
pelaksanaan alternatif ini, antara lain :

a.  Manajemen mitra usaha cukup kokoh serta memiliki perencanaan operasional yang baik, 
sehingga akan memiliki sumber pelunasan yang jelas.

b.  Dalam hal ini debitur tetap memiliki tanggung jawab atas kewajibannya, jika ternyata 
mitra usaha tidak dapat memenuhi ketentuan yang di tetapkan Bank.

c.  Mitra usaha bertanggung jawab atas kondisi prasarana/sarana yang di gunakan selama 
jangka waktu angsuran yang di tetapkan oleh Bank.

 
4.      Pengambil-alihan Perusahaan Debitur (take over)
Apabila Bank memperoleh beberapa calon pembeli perusahaan debitur, perlu di lakukan study 
comparative untuk memilih yang paling menguntungkan dari segi finansial.  Apabila calon 
pembeli juga merupakan debitur Bank yangbersangkutan, maka perlu di analisa secara 
seksama bahwa take over tidak akan merugikan debitur yang akan mengambil alih dan tidak 
berdampak negatif bagi Bank sendiri.
 
5.      Likuidasi Agunan oleh Bank
Bagi debitur-debitur yang jaminan-jaminannya masih di kuasai Bank (terutama jaminan 
tambahan), perlu di desak untuk segera menjual jaminan tersebut.  Hasil penjualan jaminan 
tersebut akan di gunakan untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban debitur kepada Bank 



dan sisanya (apabila masih ada) akan di kembalikan kepada debitur.   Dalam upaya menjual 
jaminan debitur tersebut, Bank perlu turut aktif mencari calon-calon pembeli dengan beberapa 
hal yang perlu di perhatikan, yaitu :

a.  Bank perlu menetapkan harga minimum dari jaminan yang akan di jual, sehingga Bank 
tidak di rugikan akibat adanya kolusi antara debitur dengan pembelinya.

b.  Hasil penjualan jaminan harus benar-benar dapat di kuasai Bank sehingga dapat di 
gunakan untuk melunasi atau menurunkan kewajiban debitur kepada Bank.  Sehubungan 
dengan itu, penyerahan bukti-bukti kepemilikan jaminan baru akan di lakukan oleh Bank 
setelah pembayaran di terima oleh Bank.

c.  Likuidasi dengan cara ini dapat di lakukan apabila debitur masih kooperatif.

 
6.      Penagihan melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara)
Apabila menurut penilaian Bank debitur tidak bersikap kooperatif dan tidak menunjukkan 
itikad baiknya, maka likuidasi di lakukan melalui BUPLN.   Tahapan penyelesaian melalui 
BUPLN antara lain adalah :

a.  Penyerahan piutang kepada BUPLN, yang di sertai data/dokumen antara lain :

•      Penjelasan singkat (relaas kredit), keadaan usaha debitur, uraian singkat terjadinya 
piutang dan sebab kemacetannya, kondisi agunan, upaya yang telah di lakukan oleh 
Bank, dan lain-lain.
•      Dokumen-dokumen asli yang merupakan pembuktian adanya piutang (Akad, daftar 
agunan, bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan, rekening koran, dan lain-lain).
•      Surat pemberitahuan kepada debitur bahwa kepengurusan hutang debitur telah di 
serahkan kepada BUPLN.

 
 

b.  Penerbitan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara)

Setelah melakukan penelitian terhadap syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang macet, 
Ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) akan menerbitkan dan menanda-tangani 
SP3N sebagai tanda penerimaan piutang negara.
 

c.  Penyusunan Pernyataan Bersama 

Merupakan surat pernyataan pengukuhan hutang yang di buat dan di tanda-tangani oleh 
Ketua PUPN dan debitur, yang memuat jumlah hutang yang wajib di bayar kepada negara 
beserta syarat-syarat penyelesaiannya.   Jangka waktu yang dapat di perhitungkan untuk 
pembebanan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut 
di kategorikan di ragukan, dengan catatan :



•      Pembayaran angsuran yang di lakukan debitur setelah piutang di nyatakan macet, di 
perhitungkan sebagai pengurang.
•      Biaya pengamanan barang jaminan (asuransi, pemasangan APHT, perpanjangan hak 
atas tanah, pengukuhan hak atas tanah, biaya sewa gudang, dan lain-lain), di 
perhitungkan sebagai penambah.

 
d.  Surat Paksa

Merupakan surat perintah yang di keluarkan Ketua PUPN kepada debitur untuk membayar 
sekaligus seluruh hutangnya kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa di lakukan dalam hal :

•      Debitur tidak memenuhi kewajiban yang di tetapkan dalam Pernyataan Bersama dan 
telah di beri peringatan tertulis.
•      Pernyataan Bersama tidak dapat di buat karena debitur tidak memenuhi panggilan 
PUPN dan/atau tidak mau menanda-tangani Pernyataan Bersama.

 
e.  Sita Agunan

Sita agunan akan di lakukan oleh Juru Sita (pegawai BUPLN yang di angkat oleh Menteri 
Keuangan untuk melakukan penyitaan) dengan 2 orang saksi, apabila debitur tidak 
memenuhi apa yang tertera pada Surat Paksa.
 

f.  Eksekusi Pelelangan

Di laksanakan apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang di 
perjanjikan.  Lelang di laksanakan di Kantor Lelang Negara berdasarkan Surat Perintah 
Penjualan Barang Sitaan yang di tanda-tangani Ketua PUPN, dengan teknis :

•      Di umumkan dalam surat khabar.
•      Harga limit barang sitaan di tetapkan secara wajar oleh Ketua PUPN dengan 
berpedoman pada harga taksasi yang di buat oleh BUPLN.
•      Untuk barang-barang spesifik yang penilaiannya memerlukan keahlian khusus, 
harga limit di tetapkan berdasarkan hasil penilaian appraisal company.
•      Dalam hal barang sitaan tidak mencapai harga limit dalam 2 kali pelaksanaan 
lelang, BUPLN dapat mengajukan usul kepada Ketua PUPN untuk meninjau kembali 
harga limit.
•      Dalam hal barang sitaan telah 2 kali di lelang namun tidak ada peminat, maka 
BUPLN dapat mengusulkan kepada penyerah piutang untuk membeli barang tersebut, 
atau mengusulkan debitur untuk mencari pembelinya.
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