
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak laisis moneter terjadi pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai 

mengalami pernlasalahan ekonomi yang sangat pelik dan kompleks yang bahkan hingga 

saat ini belum menanpakkan adanya kepastian pemulihan. Krisis tersebut berawal dari 

turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar A~lnerika 

Serikat, selnentara pada sisi lain struktur perekonomian Indonesia sebagian besar masih 

bersifat import oriented. Selain itu pengawasan terhadap pinjaman dalanl currency US 

dollar pada pihak swasta yang tidak termonitor dengan baik oleh Bank Indonesia 

~nen~buat otoritas monetertpemerintah semakin paham bahwa ternyata hutang luar negeri 

Indonesia sudah sangat tinggi. 

Danlpalc dari krisis tersebut sudah pasti menyebabkan lumpuhnya seluruh pelaku 

ekonomi. Industri perbankan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang juga pemegang 

kunci lancamya perekononlian terpaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian dalanl 

operasionalnya agar dapat tetap bertahan. Perubahan kebijakan operasional terjadi (untuk 

selnentara waktu) dari kebijakan memperoleh laba semaksi~nal mungkin berubah 

bagaimana agar usaha yang dijalankan tidak nlenghasilkan kerugian yang besar atau 

dengan lcata lain nlelnini~numkan kerugian. Hal-ha1 fundamental yang dilakukan pada 

masa ltrisis oleh dunia perbankan diantaranya adalah dengan menghentikan senlentara 

pemberian hutang dalam mata uang asing, melakukan konversi hutang dalam mata uang 

asing Ice currency rupiah, mengevaluasi (menggeser) kolektibilitas pinjaman dan 

merestrulcturisasi pinjaman yang masih berprospek. 



1 Selanla krisis berlangsung dari Desember 1997 sampai dengan Desember 1998 

tel& terjadi perturnbuhan pada penyaluran kredit perbankan yaitu dari Rp. 378 trilyun 

pada akhir 1997 menjadi Rp. 536 trilyun pada akhir 1998 atau terjadi kenaikan sekitar 

41,7%. Kenaikan ini tidak lain disebablcan karena pertanla adanya konversi pinjaman 

kredit valas (US $) ke dalam rupiah dan kedua adanya pendudukkan tunggalcan bunga 

inenjadi pinjaman pokok baru (plafondering). 

Secara uinun gallbaran kolektibilitas pada industri perbankan uutuk periode 

1997 - 1998 terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perlceinbangan Kolektibilitas Balk-Bank di Indonesia 

1 I Lancar 9 1,20 42,80 
2 I Perhatian Khusus 0 8,70 

Dari angka tersebut terlihat bahwa dampak krisis ekonoini selama 1997 - 1998 

menyebabkan industri perbankan menjadi inenurun seperti tampdc pada menurunnya 

angka prosentase kredit lancar dari 91,02 % tahun 1997 inenurun menjadi 42,80 % pada 

tahun 1998. Kemudian terlihat pula dari naiknya angka prosentase kredit bermasald~ 

inulai dari pinjaman kolektibiliti 2 sampai dengan pinjaman kolektibiliti 5 selurululya 

inengalami kenaikan yang sangat besar. 

Sepei-ti keadaan bank-bank pada uinumnya, Bade " X  sebagai salah satu bade 

yang berstatus BUMN dan telah "go public" juga mengalami h d  seperti tersebut di atas 

dengan seluruh lcompleksitas permasalahan. Perubahan kebijakan teipaksa dilakukan 
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untuk nlengupayakan agar dapat meminimu~nkan kerugian. Kemudian secara cermat dan 

hati-hati berupaya untuk menurunkan angka prosentase kualitas pinjaman bermasalah / 

Non Performing Loan (NPL) dengan melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur- 

debitur dengan kriteria masih ~nempunyai prospek yang baik, kooperatif dan beritikad 

bailc serta kualitas pinjaman masih dalam golongan 2, 3 dan 4. 

Secara garis besar segmen pasar kredit Bank "X" terbagi dalam 3 golongan yaitu 

ritel dengan pengelolaan pada kantor cabang, middle dengan pengelolaaan pada kantor 

wilayah dan wholesale dengan pengelolaan berada pada kantor pusat. Komposisi 

eltsposure kredit Bank "X" saat ini berkisar ritel 20 %, middle 10 % dan wholesale 70 %. 

Dari lcomposisi tersebut jelas terlihat bahwa kredit segmen wholesale sela~na ini 

lnenlpunyai kontribusi terbesar dalam perolehan pendapatan bunga. Nrunun dalam 

kondisi lcrisis seperti yang baru berlangsung beberapa waktu lalu, prosentase NPL yang 

tilnbul sebagian besar dari kredit segnlen wholesale. 

Divisi yang nzenangani NPL pada segmen wholesale adalah Divisi Kredit Khusus 

(DKS) yaitu salah satu divisi di kantor pusat yang bekerja untuk memperbaiki kualitas 

pinjaman Bsuk " X  pada tingkat corporate. Sebagai divisi yang saat ini sedang menjadi 

tumpuan dalan memperbaiki performance Bank " X ,  DKS harus benar-benar cermat 

dala~n melakukan penyelamatan kredit baik dari mulai pemilihan debitur yang masih 

dapat disela~natkan sampai dengan pemilihan / penetapan skim restrukturisasi yang tepat 

bagi debitur agar kondisi NPL dapat segera lancar kembali dan lnembantu / 

meringankan debitur dalam melalui masa krisis. 

Dari keseluruhan debitur yang berada di DKS yaitu sekitar 250 debitur, dipilih 1 

(satu) debitur yang akan dijadikan pembahasan dalam penulisan tesis ini., yaitu 



PT.Telcsti1 Indah Cemerlang I PT.TIC (bukan llama sebenarnya) yang bergeralc dalam 

bidang tekstil. PT.T!C termasuk salah satu debitur yang dipilih untuk diselamatkan 

karena selain masih mempunyai prospek, kooperatif dan beritikad baik juga merupalcan 

pengusaha pribumi yang cukup berhasil, sehingga perlu didukung agar elcsistensi 

usahanya tetap dapat berjalan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ada pada PT.TIC cukup lcoinpleks yaitu mulai dari lcelesuall 

industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada tahun 1996 yang mengakibatkan 

dilakukan restrukturisasi untuk pertallla lcali. Kemudian adanya krisis ekonon~i yang 

terjadi mulai aldlir 1997 sanlpai derngan tahun 1998 yang ~ne~lgalcibatlcan nilai tulcar 

rupiah terhadap US$ menjadi menurun sehingga outstanding pinjanlan PT.TIC ~neningkat 

hanlpir 5 kali yaitu dari sebesar Rp.65,4 ~nilyar pada tahul 1996 menjadi Rp. 288,5 

milyar pada Juni 1998. Kenaikan outstanding pinjaman tersebut selain disebablcan karena 

adanya pe~ldudukkan tunggalcan bunga sebesar Rp. 8 ~nilyar mei~jadi KMK Kapitalisasi 

Bunga (plafondering), pendudulckan tunggakan LC yang telah jatuh tempo menjadi KI 

Pendudukkan LC sebesar Rp. 23,2 milyar, telutarna juga disebablcan Itarena dampak dari 

krisis ekonomi yang menyebablcail terdepresiasinya nilai rupiah terhadap US$ dimana 1 

US$ bernilai sekitar Rp. 15.000,- pada pertengahan 1998. Keadaan tersebut selanjutnya 

~ne~naksa bank ulltulc ~nelakulcan restrukturisasi terhadap pinjaman PT.TIC untuk yang 

kedua kali. 



Meskipun nilai tukar US$ terhadap rupiah perlahan-lahan mulai turun pada angka 

1 US$ = Rp. 10.000,- tetapi karena masih bergejolak maka ha1 i~l i  menyebabkan PT.TIC 

mengalami kerugian akibat selisih kurs. Akibatnya pihak bank akhirnya melakukan 

restrukturisasi untuk yang ketiga kalinya. Akan tetapi kembali permasalahan timbul dari 

akibat terjadinya peristiwa WTC pada bulan September 2001 yang menyebabkan 

kelesuan pada sektor riil. Akibat restrulcturisasi ketiga tersebut belum menunjukkan hasil 

yang optimal. Oleh lcarenanya perlu dilakukan restrukturisasi pinjaman baru dengan skiin 

yang tepat agar PT.TIC tetap dapat bertahan, dilain pihak outstanding pinjamail yang ada 

juga dapat diselesaikan. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas dapat diruilluskan permasalahan pada PT.TIC 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan skim restrukturisasi kredit PT.TIC gagal. 

2. Faktor-faktor kritis apa yang menyebabkan kredit bernlasalah pada PT.TIC 

3. Bagaimana lnengatasi kredit bernlasalah pada PT.TIC 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis 

I .  Tujuan Penulisan Tesis 

Penulisan tesis dengan topik restrukturisasi kredit pada PT.TIC bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis skim restdcturisasi kredit PT.TIC 

2. Menganalisis faktor-faktor kritis lcredit berillasalah pada PT.TIC. 

3. Menyusun rekomendasi alternatif skiill restrukturisasi kredit yang tepat pada PT.TIC. 



2. Manjaat Penulisan Tesis 

Manfaat peltanla dari penulisan tesis ini adalah memberikan masukan lcepada 

piliak rnanajemen khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bernlasalah pada 

PT.TIC dan memberikan alternatif skim restrukturisasi yang tepat bagi PT.TIC. 

Manfaat kedua adalah bagi penulis yaitu dapat nlenainbah wawasan dalaln 

meneraplcan teori yang dipelajari dan diperoleh dari lculiah untulc diteraplcan lce dalaiil 

dunia nyata khususnya dalam merestrulttur kredit PT.TIC. 




