
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidak dipungkiri lagi, bahwa krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 

tahun 1997 dan gemanya masih dirasakan hingga saat ini telah melemahkan 

aktivitas di berbagai sektor kehidupan. Kondisi ini lebih dikenal oleh masyarakat 

dengan istilah krisis moneter (krismon) karena diawali dengan terjadinya gejolak 

moneter yaitu terdepresiasinya nilai Rupiah secara drastis terhadap mata uang 

Dollar Amerika Serikat sebagai akibat minimnya cadangan devisa yang dimiliki 

pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan devisa untuk keperluan operasional 

pemerintah maupun swasta. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat hingga ratusan persen tersebut telah memicu terjadinya peningkatan suku 

bunga bank baik untuk suku bunga dana maupun pinjaman. 

Pelonjakan suku bunga pinjaman yang tinggi menimbulkan implikasi negatif 

terhadap kualitas kredit perbankan yakni meningkatnya jumlah kredit bermasalah 

(non pelforming loan/NPL), karena perusahaan-perusahaan yang dibiayai dengan 

kredit tersebut tidak saja kesulitan dalam membayar bunga, tetapi juga terhimpit 

oleh naiknya harga-harga barang produksi yang menyebabkan biaya operasionalnya 

tidak tertutup oleh hasil penjualannya sehingga perusahaan mengalami kerugian. 

Dengan tidak mampunya debitur untuk membayar bunga, maka disamping 

pendapatan bank menjadi menurun, tetapi juga menyebabkan terjadinya penurunan 

kualitas kredit dengan bergesernya kolektibilitas pinjaman ke golongan yang lebih 

rendah yang artinya bank harus melakukan pencadangan dalam jumlah yang lebih 

besar. Mengingat cadangan pinjaman tersebut merupakan salah satu komponen 



biaya, maka makin besar jumlah kredit yang bermasalah berarti biaya bank juga 

semakin membengkak, sehingga pada masa krisis tersebut banyak bank yang 

mengalami kerugian cukup besar dan mengakibatkan rasio kecukupan modal atau 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurun bahkan tidak jarang yang negatif. Oleh 

sebab itu tidak mengherankan apabila akhimya banyak bank yang dilikuidasi atau 

diambilalih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk diproses 

lebih lanjut. 

Bagi bank yang saat itu memiliki permodalan yang masih memenuhi 

persyaratan pemerintah (Bank Indonesia), untuk menghindari kerugian yang 

semakin besar, maka segera melakukan langkah-langkah startegis guna 

menyelamatkan atau meminimalkan jumlah kredit bermasalah sehingga mampu 

memperbaiki kualitas kreditnya. Langkah-langkah yang lazim ditempuh bank 

(kreditur) dalam menangani kredit bermasalah adalah dengan melakukan 

restrukturisasi kredit khususnya terhadap debitur yang dianggap memiliki prospek 

usaha yang baik namun telah atau diperkirakan mengalami kesulitan dalam 

pembayaran hutang pokok atau bunga kreditnya. Berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, 

langkah-langkah restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh bank kepada debitumya 

antar lain berupa keringanan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga 

kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, 

penambahan fasilitas kredit, pengambilan asset debitur dan konversi pinjaman 

menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. 



Dengan dilakukannya restrukturisasi terhadap debitur-debitur bermasalah 

tersebut, maka bank berharap usaha debitur dapat sehat kembali dan mampu 

memenuhi kewajibannya-kewajibannya. Namun dalam realisasinya ada beberapa 

debitur yang tetap mengalami kesulitan pembayaran kewajiban kepada bank 

meskipun telah diberikan terapi penyehatan melalui restrukturisasi. Untuk debitur- 

debitur yang gaga1 dalam restrukturisasi, maka perlu segera dicari kendala-kendala 

atau hambatan yang dihadapi debitur dimaksud serta mengevaluasi kembali skim 

restrukturisasi yang telah diberikan dan / atau mempersiapkan langkah lain yang 

lebih tepat guna memperkecil kerugian bank. 

Adalah PT. KC bergerak di bidang usaha industri perkayuan (plywood, sawn 

timber dun moulding) dengan lokasi usaha di Irian Jaya dan merupakan salah satu 

debitur Bank ABC yang fasilitas kreditnya telah direstrukturisdasi pada bulan 

Oktober 1998 dan Febmari 2000, namun sampai dengan saat ini aktivitas usahanya 

tidak menunjukkan kemajuan bahkan cendemng menurun sehingga tetap tidak 

mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Bank ABC. 

Restrukturisasi terakhir yang diterapkan Bank ABC kepada PT. KC adalah 

Pola R3 yaitu rescheduling, reconditioning dun restructuring dan IBP (interest 

balloon payment), disamping itu seluruh pinjaman dikonversikan dari Rupiah 

menjadi valuta Dollar Amerika Serikat dimana saat itu valuta rupiah menunjukkan 

kecendemngan yang semakin menguat karena adanya pergantian kepemimpinan 

nasional. Bentuk kongkrit dari R3 yang diberikan kepada PT. KC berupa 

keringanan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan 

perpanjangan jangka waktu kredit serta perubahan berbagai persyaratan yang 



meringankan debitur antara lain perubahan jadwal angsuran, pembahan bentuklsifat 

kredit dan perubahan grace period (masa tenggang). 

Disamping Pola R3, dalam penyehatan PT. KC juga diberikan fasilitas IBP 

yaitu penangguhan pembayaran sebagian kewajiban bunga, maksudnya adalah PT. 

KC sementara waktu diijinkan untuk membayar kewajiban bunga sesuai dengan 

kemampuannya yang dihitung atas dasar cash flow perusahaan dan sisanya 

ditangguhkaddiakumulasikan dan pembayarannya dapat dilakukan dengan 

mencicillmengangsur dikemudian hari (maksimum 5 tahun). 

Berbagai kemudahan dalam bentuk restrukturisasi yang sangat komprehensif 

yang telah diberikan Bank ABC terhadap PT. KC menunjukkan keseriusan pihak 

bank dalam penanganan kredit bermasalah, sehingga wajar Bank ABC berharap 

agar PT. KC kondisinya pulih kembali dan dapat memenuhi seluruh kewajibannya 

kepada bank dengan baik. Namun dalam perkembangannya, hasil restrukturisasi 

sangat kontradiktif dengan harapan bank yakni debiturnya (PT. KC) tidak kunjung 

sehat sehingga kewajiban bunga tetap tidak terbayar dan kembali terjadi akumulasi 

tunggakan bunga yang tentunya semakin memberatkan keuangan perusahaan. Atas 

dasar kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis uhtuk memilih kasus PT. KC 

dalam penyusunan tesis ini, untuk pembahasan selanjutnya penulis tidak 

mempermasalahkan/meneliti mengenai ketepatan bentuk-bentuk restrukturisasi 

yang telah diterapkan dalam penyehatan kredit PT. KC, tetapi penelitian lebih 

ditekankan dalam pendiagnosaan terhadap kondisi debitur saat ini dan dikaitkan 

dengan pemberian rekomendasi kepada manajemen Bank ABC mengenai langkah- 

langkah strategis yang dapat ditempuh dalam rangka penyelesaian kredit PT. KC. 



B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Bank ABC telah melakukan 

restrukturisasi yang bersifat komprehensif dalam rangka penyelamatan kredit PT. 

KC, namun ternyata tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, ha1 ini 

menunjukkan adanya permasalahan serius baik yang disebabkan oleh faktor 

eksternal maupun internal perusahaan yang menghambat lajunya perusahaan. 

Adapun berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah : 

1. PT. KC yang bergerak di bidang industri perkayuan (plywood, sawn timber 

dart moulding) mempakan bagian dari sebuah group usaha yang cukup besar 

dengan core business wood industry dan juga merniliki anggota group usaha 

lainnya (perusahaan afiliasi) dengan bidang usaha yang berbeda namun 

pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat, dengan kondisi demikian 

sangat besar kemungkinannya terjadi intelfinancing yakni penggunaan modal 

usaha PT. KC untuk kepentingan anggota group usaha lainnya yang selama 

masa krisis kondisinya sudah lebih parah. 

2. Semakin terbatasnya modal usaha yang dimiliki menyebabkan kapasitas 

produksi rendah / menurun, dengan demikian hasil produksi / penjualan tidak 

mampu menutup biaya operasional sehingga terjadi kemgian yang 

terakumulasi. Kondisi ini disamping menyebabkan modal sendiri (equiQ) 

perusahaan berkembang secara negatif, juga menyebabkan tingkat likuiditas 

semakin rendah. Dengan kondisi ini, para kreditur meragukan kemampuan 



dan eksistensi pemsahaan untuk dapat menyelesaikan selumh kewajibannya 

kepada Bank. 

3. Disamping mendapat kredit dari Bank ABC, PT. KC juga mendapat kredit 

dari 2 bank asing yaitu Bank X (Jepang) dan Bank Z (Singapore), pemberian 

kredit oleh masing-masing kreditur tidak dilakukan melalui proses sindikasi 

tetapi diproses sendiri-sendiri. Saat ini seluruh kreditur semakin genca 

melakukan upaya percepatan penagihan kreditnya kepada PT. KC. 

4. Mengingat modal usaha PT. KC selama ini sebagian besar bersumber dari 

kredit bank, maka dengan semakin rendahnya tingkat likuiditas keuangan PT. 

KC yang berpengamh pada ketidakmampuannya membayar kewajiban kepada 

bank (para kreditur) akan mengakibatkan terjadinya tunggakan-tunggakan 

yang terakumulasi sehingga outstanding pinjaman debitur menjadi semakin 

membengkak yang tentunya semakin memberatkan beban PT. KC. 

5.  Dalam upaya mempertahankan eksistensi pemsahaan, manajemen PT. KC 

sedang mengupayakan tambahan modal kerja / new financing dari kreditur 

lainnya, dan dari hasil perputaran modal kerja tersebut diharapkan mampu 

digunakan untuk mengangsur/menyelesaikan kewajibannya kepada Bank. 



6 .  Apabila upaya penyelesaian kredit oleh PT. KC tetap berlarut-lamt, para 

kreditur mengancam untuk melakukan legal action antara lain dengan 

penjualan assets atau mempailitkan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari berbagai persoalan yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan dalam rangka proses 

penyelesaian kredit PT. KC pada Bank ABC adalah : 

1. Upaya-upaya apa yang hams dilakukan untuk menghindari terjadinya 

interfinaizcing (penggunaan dana oleh group pemsahaan) yang selama ini 

telah menyedot modal kerjanya sehingga pemsahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan tidak mampu membayar kewajibannya kepada Bank. 

2. Dengan kondisi perusahaan (PT. KC) saat ini, langkah apa sebaiknya yang 

ditempuh oleh Bank ABC agar risiko kredit dapat diminimalisir. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian atas kasus kredit bermasalah PT. KC di Bank ABC dilakukan 

dengan tujuan : 

1. Melakukan pengkajian terhadap upaya - upaya Bank untuk menghindari 

terjadinya irzte~Jinancing pada PT. KC. 



2. Dengan didasari atas hasil analisis rasio-rasio keuangan, membantu Bank 

ABC dalam merumuskan strategi penyelesaian yang tepat dalam penanganan 

kredit bermasalah PT. KC sehingga risiko kredit bisa diminimalisir. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk studi kasus ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Sebagai sarana pengaplikasian dan pembuktian teori yang berkaitan dengan 

analisis kinerja keuangan yang dikombinasikan dengan berbagai kebijakan I 

peraturan-peraturan terkait (PemerintaMntern Bank ABC). 

2. Masukan bagi manajemen Bank ABC dalam penyelesaian kredit 

bermasalah. 

. F. Ruang Lingkup Penelitian 

Seperti telah disinggung di atas, bahwa dalam penelitian ini akan lebih 

memfokuskan pada upaya penyelesaian kredit PT. KC pada Bank ABC dengan 

kondisi debitur saat ini dengan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penilaian terhadap aspek manajemen PT. KC yang meliputi penilaian terhadap 

kredibilitas manajemen dan kecakapannya dalam mengendalikan perusahaan. 



2. Penilaian terhadap potensi keuangan PT. KC dalam rangka restrukturisasi 

dalam rangka penyelesaian s e l u ~ h  kewajibannya dikaitkan dengan strategi 

pemutusan hubungan (tidak ada perpanjangan jangka waktu kredit) dari Bank 

ABC sebagai upaya penyelesian kredit secara angsuran yang bersumber dari 

hasil usaha debitur (first way out). 

3. Penilaian terhadap aspek collateral I jaminan kredit yang diserahkan PT. KC 

kepada Bank ABC dalam rangka penetapan Alternative Strategy Bank ABC 

sebagai upaya penyelesaian kredit yang bersumber dari hasil penjualan 

jaminan (secoizd way out). 




