
A. Latar Belakang 

Kredit Perhankan di Indonesia dewasa ini masih dalam kondisi ymg 

sangat b u d .  Hal ini bukan saja dampak dati krisis moneter sebagai pengaruh 

dari krisis nilai tukar di Asia, akan tetapi juga akibat berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah sebelum krisis seperti kebijakan tentang modal minimal 

Rp.250,- milyar maupun ketentuan modal sebelumnya sebesar Rp. 1 triliun yang 

kurang menguntungkan pihak perbankan. Walaupun sudah a& peraturan 

pemerintah, namun juklaknya secara rinci berupa swat keputusanlsurat edaran 

belum ada. 

Disamping itu lemahnya fundamental ekonomi Indonesia dan adanya 

tuntutan perubahan di bidang sosial politik yang berkembang eetelah masa krisis, 

telah menimbulkan maaalah yang sangat kompleks khususnya pada perbankan. 

Selain instabilitas nilai tukak, kebijakan peningkatan suku bunga yang dianut 

pemerintah untuk meredam krisis telah mengakibatkan p e n m a n  kemampuan 

ekonomi dan inkgritas para debitur bank. Kedua faktor ini telah memaksa bank- 

bank untuk melakukan penggeseran kolektibilitas kredit beruntun dan signifikan 

akibat tunggakan bunga dan angsuran hutang pokok. 

Dengan teqjadinya penggeseran kolektibilitas kredit lancar ke arah yang 

lebih buruk, diikuti m d a n y a  penerimaan pendapatan bunga, bank akan 

menghadapi kesulitan dalam penyelesaian biaya bunga, biaya overhead dan biaya 

operanional lainnya yang pada prinsipnya tiditk dapat ditunda 
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Kondisi kredit perbankan dapat dilihat dari kredit yang disalurkan. Pada 

akhir Desember 1997 jumlah kredit yang disalurkan mencapai Rp.378.134,- 

milyar dm per Desember 1998 meningkat menoapai Rp. 535.957,- milyar. 

Melonjalarya ledi t  sebesar Rp. 41,74% ini disebabkan (a) meningkatnya nilai 

pinjaman kredit valas ketika dikonversi kedalam rupiah. @) adanya kredit-hdit 

bermasalah yang mengalami plafondhg yaitu mengubah tunggakan bunga 

menjadi pmjaman pokok bary sehingga akan menambah pinjaman menjadi besar 

secara absolut. 

Perhmbuhan kredit yang cukup besar diatas, tidak terlepas dari berbagai 

implikasi seperti pelanggaran Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan 

pelanggaran target ekspansi kredit itu sendiri yang terbukti dengan adanya 

penyalahgunaan pen- Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (l3LBI). 

linplikasi negatif dari penyaluran kredit tersebut adalah meningkatnya persentase 

kredit macet yang dapat dilihat dari perkembangan kolektibilitasnya. 

Secara rinci perkembangan kolektibilitas bank-bank &pat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

tas Bank-Bank di Indonesia. 

Krisis moneter yang digambarkan di atas telah berdampak negatif terhadap 

usaha nasabah C i a  kemampuan membayar kembali pinjaman sangat 
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menurun antara lain akibat lemahnya daya beli masyarakat, kenaikan biaya 

bahan baku impor dan masih tingginya suku bunga kredit yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap likuiditas, cash $ow dan laporan keuangan perusahaan. 

Selama masa krisis tersebut banyak perusaham yang mengalami guncangan, 

bahkan tidak sedikit hams ditutup. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan 

perusahaan mengandalkan modal kerja untuk usahanya dari pinjaman kredit yang 

berasal dari Bank. Usaha-usaha pemulihan yang dilakukan sampai saat ini masih 

belum menunjukkan keadaan ekonomi yang membaik. 

Dalam ran& mengatasi permasalahan tersebut di atas serta menahan 

bergesernya Pefoming Loan menjadi Non Pefoming LoanNPL, maka pihak 

perbankan khususnya Bank Indonesia melalui Swat Keputusan No. 

311150/KEP/13i tmggal 12-11-1998 tentang restrukturisasi melakukan 

berbagai kebijakan guna meminimalkan kerugiannya 

Salah satu perbankan nasional yang tidak hiput dari bencana krisis 

moneter adalah Bank X dimana salah satu dampak negatifnya adalah 

meningkatnya kredit bermasalah won  Peforming Loan). Untuk mengatasi 

kredit bermasalah ini Bank X telah menerapkan kebijakan Pengelolaan Kredit 

di Masa Krisis, yang berintikan pada upaya-upaya preventif dan kuratif dengan 

mengacu pada Swat Keputusan Bank Indonesia tentang RestruMurisasi W t  

dan prinsip berhati-hati (prudential banking). 

1. Upaya preventif dilakukan pada kredit-kredit lanoar yang menjurus 

menjadi kredit bermasalah dengan cara melakukan peningkatan intensitas 
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pemantauan aktivitas dan kinerja debitur termasuk agunan kredit (sebagai 

second way act dalam penyelesaian kredit bermasalah). 

2. Upaya kuratif dilakukan terhadap kredit-kredit bermasalah, diantaranya 

dilakukan melalui penerapan program remsdial berdasarkan pola R3 

(rescheduling, restructuring, dun reconditionind, melakukan konversi 

hutang dan sebagainya. 

Sedangkan salah satu debitur Bank X yang terimbas -is moneter ini 

adalah PT.Industri Sepatu Indonesia (FT.ISI), merupakan perusahaan menengah 

keatas (middle market), bergerak di bidang industri sepatu kulit. Pemsahaan 

merupakan debitur Bank X sejak tahun 1980 dan saat ini mendapat fasilitas 

kredit langsung sebesar Rp. 5,85 milyar. Selama ini failitas kredit yang 

diberikan berjalan lancar, seluruh bunga pinjaman dibayar tepat waktu dan 

fasilitas kredit dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Masih 

tingginya suku bunga berjalan hingga awal tahun 2000 sebesar 230/.U,50% per 

tahun disamping belum stabilnya situasi politik dan keamanan di &lam negeri 

hingga tahun 1999 menyebabkan t-danya penjualan ekspor. Akibatuya laba 

tahun 199811999 menurun bila dibanding dengan tahun 1997, disamping 

semakin lamanya umur piutang. Bagi perusahaan kondisi yang ada saat ini 

sangat tidak menguntungkan mengingat sejak bulan Januari 2000 hingga 

Februari 2000 telah terjadi tunggakkan bunga sebesar Rp.107,- juta clan 
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berakibat perusahaan harus mengajukan permohonan penangguhan sebagian 

bunga berjalan (50% dibayar sisanya ditangguhkan) selama satu tahun 

Untuk mengatasi kesulitan debitur serta menjaga agar kredit yang 

diberikan tetap pada kolekh%ilitas I (lancar), maka Bank X harua melakukan 

restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diiaksud agar Bank 

masih &pat m e n e h a  pendapatan bunga dan dilain pihak pemsahaan &pat 

berjalan lancar. 

Untuk mengetahui layak tidaknya perusahaan tersebut mendapatkan 

restrukturisasi kredit adalah dengan melakukan penilaian terhadap karakter 

debitur, prospek usaha, analisa finansial dan colateral (jaminan). 

B. Perurnusan Masalah. 

Belum stabilnya situasi politik dan kondisi ekonomi nasional yang ditandai 

dengan masih tingginya suku bunga pinjaman saat ini yaitu sebesar 23%-23,50% 

pertahun, diperkirakan kualitas (kolektibilitas) kredit Bank X masih membwk. 

Untuk memperbaiki kualitas kredit clan resiko kerugian yang lebih besar, Bank X 

melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang dinilai masih me& karakter 

dan prospek usaha yang balk, termasuk penilaian finansial dan jaminan debitur. 

Salah satu perusahaan yang akan direstmkturisasi kreditnya adalah 

perusahaan PT.Indwtri Sepatu Indonesia. Menumnnya laba, meningkatnya 

piutang selama tahun 199811999 bila dibanding dengan tahun sebelumnya sangat 

mempengaruhi likuiditas perusahaan. Hal ini tercennin adanya tunggakan bunga 
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bulan Januari dan Februari lahun 2000 sebesar Rp.107,- juta. Untuk menjaga 

kontinuitas usahanya, rnaka terhitung sejak bulan Maret 2000 perusahaan 

mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan penundaan sebagian bunga 

berjalan (50% bunga diayar efektif, sisanya ditangguhkan) selama satu tahun. 

Penyelamatan kredit yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 

1. Bagaimana cara Bank X inengatasi penurunan kolektibilitas W t n y a ,  

berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam melakukan kewajiban 

kepada Bank sebagai akibat kondisi ekonomi dan politik yang belum 

stabil. 

2. Bagaimana menganalisa permohonan perpanjangan dan penundaan 

sebagian bunga MaIan PT. I n M  Sepatu Indonesia. 

3. Alternatif mana yang terbaik dari tujuh skim sesuai dengan kebijakan 

Bank Indonesia untuk menyelamatkan kredit PT. Industri Sepatu Indonesia. 

C. Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifiiasi penyebab terjadinya ketidakmampuan 

&bitur dalam melakukan kewajiban kepada Bank X dan mengkaji 

alternatif upaya penyelamatan kredit (restrukturisasi kredit) sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia. 

2. Menganalisa permohonan perpanjangm kredit dan penundaan 

sebagian bunga IYT.Industri Sepatu Indonesia. 
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3. Mencari alternatif terbaik dari tujuh skim sesuai kebijakan Bank 

Indonesia untuk direkomendasikan &lam upaya penyelamatan 

kredit PT.Industri Sepatu Indonesia. 

D. Kegunaan Penelltian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman 

tentang faktor-faktor yang h a m  dipertimbangkan oleh Bank X dalam 

mengambil keputusan tentang penyelamatan kredit bennasalah PT.Indwtri 

Sepatu Indonesia. 
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