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BAB III 

TEMUAN DATA dan PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit Perbankan 

Pemberian kredit oleh Bank bertujuan membantu dan mendorong 

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat adalah merupakan salah satu kegiatan utama dan sumber 

pendapatan bank. Aspek hukum dalam pemberian kredit mempunyai 

kedudukan yang sangat penting karena walaupun semua aspek-aspek lainnya 

dinilai layak, tetapi kalau secara hukum tidak sah maka ikatan perjanjian 

kredit antar bank dengan peminjam/nasabah menjadi batal demi hukum atau 

dapat dibatalkan, dan akhirnya pihak bank akan mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian kredit yang telah diberikan. 

Dipahami bahwa setiap dalam pemberian kredit mengandung resiko yang 

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank, 

sehingga dalam pelaksanaannya setiap pejabat kredit harus memahami dan 

melaksanakan azas perkreditan yang sehat. Untuk tercapainya sasaran kredit 

yang sehat maka penyaluran kredit harus dikelola secara baik sesuai dengan 

kebijakan perkreditan bank. Pengelolaan perkreditan tersebut meliputi: 

penetapan organisasi dan manajemen dalam bidang perkreditan, menetapkan 

pedoman dalam proses persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi 

kredit, pengawasan dan pembinaan kredit serta penyelesaian kredit 

bermasalah. 
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Dalam usaha perbankan juga terdapat berbagai macam resiko yang harus 

dihadapi. Resiko dapat berupa resiko kredit apabila nasabah tidak memenuhi 

kewajibannya kepada Bank. Namun demikian masih banyak resiko-resiko 

lainnya seperti resiko nilai tukar, suku bunga dan operasional yang sering 

sekali dapat menyebabkan Bank mengalami kerugian yang cukup besar. 

Masih terdapat beberapa resiko yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi 

Bank seperti  reputational risk, strategic risk, legal risk, political risk, country 

risk, namun quantifikasi dan management dari resiko dimaksud masih sulit 

dilakukan. Mengingat tidak setiap resiko selalu menjadi ancaman bagi Bank, 

maka setiap Bank akan melakukan identifikasi terhadap resiko-resiko yang 

mungkin timbul serta melakukan manajemen resiko sesuai dengan tingkat 

kompleksitas usahanya. 

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara 

individual dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk-based Bank Rating). 

Penilaian terhadap faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional Bank 

yang dilakukan terhadap 8 resiko yaitu: 

1. Resiko Kredit : Resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty 

memenuhi kewajibannya. 

2. Resiko Pasar : Resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel 

pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang 

dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan 

nilai tukar. 
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3. Resiko Likuiditas : Resiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. 

4. Resiko Operasional : Resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak 

cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank. 

5. Resiko Hukum : Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek 

yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan 

hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 

kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak. 

6. Resiko Reputasi : Resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi 

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif 

terhadap Bank. 

7. Resiko Strategik : Resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan 

dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan 

eksternal. 

8. Resiko Kepatuhan : Resiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain 

yang berlaku. 

 Penanganan kredit bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk 

dilakukan oleh Bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dengan sasaran 

akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. untuk mengatasi kredit 
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bermasalah bank menggunakan cara penyelamatan kredit bermasalah atau 

yang sering disebut dengan restrukturisasi. Pengertian Restrukturisasi dalam 

arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, 

sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan 

sebagainya.  Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) 

adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan 

terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya 

pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara,  serta dapat 

dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan. 

Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus 

menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat 

dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih 

mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya 

setelah kreditnya direstrukturisasi. Beberapa dasar hukum pelaksanaan 

program restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



85 
 

TABEL III 

Keterangan PBI No 
8/19/PBI/2006 

PBI No 
7/2/PBI/2005 

PBI No 
14/15/PBI/2012 

Restrukturisasi Upaya perbaikan 
yang dilakukan BPR 
dalam kegiatan 
perkreditan terhadap 
Debitur yang 
mengalami kesulitan 
untuk memenuhi 
kewajibannya. 

Upaya perbaikan 
yang dilakukan 
bank dalam 
kegiatan 
perkreditan 
terhadap debitur 
yang mengalami 
kesulitan untuk 
memenuhi 
kewajibannya, 
yang dilakukan 
antara lain 
melalui: 
a. penurunan suku 

bunga Kredit: 
b.perpanjangan 

jangka waktu 
Kredit; 

c. pengurangan 
tunggakan bunga 
Kredit; 

d.pengurangan 
tunggakan pokok 
Kredit; 

e. penambahan 
fasilitas Kredit; 
dan atau 

f. konversi Kredit 
menjadi 
Penyertaan 
Modal 
Sementara. 

Upaya perbaikan 
yang dilakukan 
bank dalam 
kegiatan 
perkreditan 
terhadap debitur 
yang mengalami 
kesulitan untuk 
memenuhi 
kewajibannya, 
yang dilakukan 
antara lain melalui:  
a. penurunan suku 

bunga Kredit; 
b.perpanjangan 

jangka waktu 
Kredit; 

c. pengurangan 
tunggakan bunga 
Kredit; 

d.pengurangan 
tunggakan pokok 
Kredit; 

e. penambahan 
fasilitas Kredit; 
dan/atau 

f. konversi Kredit 
menjadi 
Penyertaan 
Modal 
Sementara. 

Rescheduling Perubahan jadual 
pembayaran 
kewajiban Debitur 
atau jangka waktu 

Reconditioning Perubahan sebagian 
atau seluruh 
persyaratan Kredit 
yang tidak terbatas 
pada perubahan 
jadual pembayaran, 
jangka waktu, 
dan/atau persyaratan 
lainnya sepanjang 
tidak menyangkut 
perubahan 
maksimum plafon 
Kredit 

Restructuring  Perubahan 
persyaratan Kredit 
yang menyangkut 
penambahan fasilitas 
Kredit dan konversi 
seluruh atau sebagian 
tunggakan angsuran 
bunga menjadi pokok 
Kredit baru yang 
dapat disertai dengan 
penjadualan kembali 
dan/atau persyaratan 
kembali 

Sumber : Data Sekunder 
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Berhasil atau tidaknya upaya penyelamatan kredit bermasalah sangat 

berpengaruh pada kesehatan bank. Karena kesehatan bank yang merupakan 

cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas 

dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, 

kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, 

pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank. Kegiatan 

menyalurkan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 

dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan 

profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam 

mengelola kredit yang disalurkan. 

Hal lain yang menyebabkan kegiatan penyaluran kredit mempunyai 

peranan penting bagi kehidupan sebuah bank adalah karena kredit merupakan 

bagian terbesar sumber penghasilan bagi Bank.  

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di 

samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penggunaan dana yang 

sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Karenanya, 

tidak berlebihan bila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi 

oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil 

mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu 

dirongrong kredit bermasalah yang tak terselesaikan lambat laun akan 

mundur. 

Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif dilakukan terhadap 5 

faktor, yaitu faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), 
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Manajemen, Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal dengan 

istilah Analisis CAMELS. 

1. Aspek Permodalan ( Capital ) 

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai 

permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban 

penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada 

CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan 

antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.Penilaian 

terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut:  

a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta 

kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah 

b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung 

pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja 

keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.  

2. Kualitas Aktiva Produktif ( Asset ) 

Aktiva produktif atau Productive Assets atau sering disebut dengan 

Earning Assets adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan 

maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.  

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan 

antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. 

Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 
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aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif 

merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu 

lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian terhadap faktor 

kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 

berikut:  

a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, 

perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), 

b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, 

sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif 

bermasalah.  

3. Aspek Kualitas Manajemen ( Management ) 

Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. 

Untuk menilai kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang 

menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan 

melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam 

menangani berbagai kasus yang terjadi. Penilaian terhadap faktor 

manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 

berikut:  

a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko, 

b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen 

kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.  

4. Aspek Rentabilitas ( Earning )  
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Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian terhadap 

faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen 

sebagai berikut:  

a. pencapaian return on assets (ROA), return on equity (ROE), net 

interest margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank, 

b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan 

prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek 

laba operasional.  

5. Aspek Likuiditas ( Likuidity ) 

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank 

dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar 

semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga 

bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak 

dibiayai. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut:  

a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to 

Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan , 

b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities 

management / ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas 

pendanaan.  

6. Sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk) 
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Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap 

resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut : 

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku 

bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai 

akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga, 

b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai 

tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi 

(adverse movement) nilai tukar, 

c. Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar. 

Untuk penetapan peringkat setiap komponen dilakukan perhitungan dan 

analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau 

pembanding yang relevan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang 

dinilai. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor ditetapkan 

Peringkat Komposit (composite rating) sebagai berikut:  
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TABEL IV 

PERINGKAT KOMPOSIT 
1 2 3 4 5 

Mencerminkan 
bahwa bank 
tergolong 
sangat baik dan 
mampu 
mengatasi 
pengaruh 
negatif kondisi 
perekonomian 
dan industri 
keuangan 

Mencerminkan 
bahwa bank 
tergolong baik 
dan mampu 
mengatasi 
pengaruh 
negatif  kondisi 
perekonomian 
dan industry 
keuangan namun 
Bank masih 
memiliki 
kelemahan-
kelemahan minor 
yang dapat 
segera diatasi 
oleh tindakan 
rutin 

Mencerminkan 
bahwa bank 
tergolong cukup 
baik namun 
terdapat 
beberapa 
kelemahan yang 
dapat 
menyebabkan 
peringkat 
komposit 
memburuk 
apabia Bank 
tidak segera 
melakukan 
tindakan korektif 

Mencerminkan 
bahwa Bank 
tergolong kurang 
baik dan sensitif 
terhadap pengaruh 
negatif kondisi 
perekonomian dan 
industry keuangan 
atau Bank memelki 
kelemahan keuangan 
yang serius atau 
kombinasi drai 
kondisi beberapa 
faktor yang tidak 
memuaskan, yang 
apabila tidak 
dilakukan tindakan 
yang efektif 
berpotensi mengalmi 
kesuliatan yang 
dapat 
membahayakan 
kelangsungan usaha. 

Mencerminkan 
bahwa Bank 
sangat sensitif 
terhadap 
pengaruh 
negatif kondisi 
perekonomian, 
industry 
keuangan dan 
mengalami 
kesulitan yang 
membahayakan 
kelangsungan 
usaha. 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 
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Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diberikan nilai, 

kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara 

umum penilaian tingkat kesehatan bank dapat dirangkum sebagai berikut : 

TABEL V 

Penilaian CAMELS 

No 
 Faktor CAMELS Bobot 

 

1 Permodalan  25% 

2 Kualitas Aktiva Produktif  25% 

3 Kualitas Manajemen  20% 

4 Rentabilitas(Earning)  10% 

5 Likuiditas  10% 

6 Sensitivitas  10% 

 

Sumber : Data Sekunder 

Hasil penilaian terhadap analisi CAMELS adalah 100%. Kemudian 

dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagi nilai kredit. Dari bobot nilai 

ini dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk 

menetukan predikat kesehatan suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 
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Tabel VI 

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Nilai kredit  Predikat  

Skor > 45  

35< skor < 45  

25< skor < 35  

15< skor < 25  

10< skor < 15  

PK 1  

PK 2  

PK 3  

PK 4 

PK 5  

  Sumber : Data Sekunder 

Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan 

aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang 

dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan semua 

informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan 

dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula Bank 

Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada 

secara berkala maupun atau setiap waktu jika diperlukan. 

 

B. Analisa Penyelamatan Kredit Bermasalah Bagi Kesehatan Bank 

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga 

berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak 

yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya masyarakat yang 

mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi 

terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat 

merugikan nasabahnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai lembaga 
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keuangan, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan 

kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan 

masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara rapi atau 

dirahasiakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah 

bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, 

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat 

membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 

moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan.  

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank, maka kemampuan dan keberhasilan 

bank dalam mengatasi kredit bermasalah dengan cara penyelamatan kredit 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan bank, stabilitas 

dan keberhasilan usaha mereka secara keseluruhannya. Karena kredit 

bermasalah dalam jumlah yang besar dapat membawa dampak yang kurang 

menguntungkan terhadap kesehatan operasi bank pemberi kredit, dunia 

perbankan pada umumnya dan kehidupan ekonomi moneter negara.  

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu 

dapat ditempuh dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. 

Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah 
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penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank 

sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, dengan cara 

rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Sedangkan penyelesaian 

kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga 

hukum. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur lembaga hukum 

diselesaikan  dengan cara parate eksekusi, gugatan ke pengadilan dan sita 

eksekusi. Jadi konsep penyelamatan kredit bermasalah dengan penyelesaian 

kredit bermasalah berbeda. Penyelamatan kredit merupakan pembaharuan 

perjanjian dari perjanjian kredit utama. 

Untuk mengembalikan fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia 

telah menetapkan berbagai langkah restrukturisasi yang menyeluruh dan 

terpadu. Program-program restrukturisasi tersebut mencakup program 

pemulihan kepercayaan masyarakat, rekapitalisasi, restrukturisasi kredit, 

penyempurnaan ketentuan perbankan, serta penyempurnaan fungsi 

pengawasan bank. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa 

datang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, 

dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan alternatif penyelesaian 

sengketa perbankan yang bermanfaat bagi perlindungan nasabah dan dalam 

upaya menjaga terpeliharanya reputasi bank. Kebijakan dan prosedur yang 

harus dilaksanakan didalam restrukturisasi kredit adalah : 

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai 
Restrukturisasi Kredit. 
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2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. 

3. Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. 

4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap 
pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

5. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko Bank 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.1 
Penyelamatan kredit dilakukan oleh bank didalam pengelolaan kredit 

bermasalah yang masih mempunyai prospek didalam usahanya. Dengan tujuan 

untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank, 

menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha- 

usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur. 

Penyelamatan kedit bermasalah merupakan cara damai yang dapat 

dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya 

dan cara yang ditempuh dalam mengatasi kredit bermasalah karena ini 

dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya. 

Penyelamatan kredit bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang 

dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat 

diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

tanpa melalui jalur hukum.  

 

 

 

                                                            
1 Pasal 55 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilain Kualitas Aset Bank 
Umum 
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Bagan I 

Alur Proses Restrukturisasi Kredit Bermasalah 

 

Sumber : Dari Berbagai Data Sekunder 

Restrukturisasi kredit ini hanya diperuntukkan bagi debitur yang masih 

memiliki prospek usaha yang baik atau kemampuan membayar kembali 

setelah kredit direstrukturisasi. Pada Peraturan Bank Indonesia itu juga 

disampaikan bahwa seluruh bank harus memiliki kebijakan dan prosedur 

tertulis mengenai restrukturisasi kredit, kebijakan restrukturisasi kredit yang 
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telah disetujui oleh Komisaris. Selain itu Komisaris juga wajib melakukan 

pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi 

Kredit.  

Penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit memerlukan itikad baik 

dari debitur, dan debitur bersedia untuk mengikuti syarat-syarat yang 

ditentukan bank, karena restrukturisasi kredit menggunakan negosiasi dan 

solusi yang ditawarkan oleh pihak bank. Karena secara umum upaya 

penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan jalan musyawarah 

(langkah persuasif) dengan pihak debitur berupa: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang 

menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, keringanan yang 

dapat diberikan seperti: 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran kredit 

c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran  

Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali ini dapat dilakukan 

jika debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit 

yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi, pihak bank mengetahui 

bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak 

mengkhawatirkan atau gangguan likuiditas keuangan debitur hanya 

bersifat sementara saja. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 
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pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak 

menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, keringanan atau 

perubahan persyaratan kredit antara lain: 

a. Penundaaan pembayaran bunga dimana bunga tetap dihitung tetapi 

penagihannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah 

sanggup atas bunga yang dibebankan tersebut dan tidak menyebabkan 

penambahan plafond kredit. 

b. Penurunan suku bunga yaitu dalam keadaan dimana nasabah dinilai 

masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang 

dikenakan terlalu tinggi untuk keadaan ekonomi waktu itu. Hal ini 

ditempuh jika kegiatan usaha nasabah menunjukkan surplus atau laba 

dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga. 

c. Perubahan dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang 

dengan syarat-syarat yang lebih ringan. 

d. Kapitalisasi bunga, dimana bunga dijadikan hutang pokok sehingga 

nasabah pada waktu tertentu tidak perlu membayar bunga tetapi hanya 

membayar hutang pokoknya saja nantinya. 

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

dapat berupa: 

a. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit 

baru yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan 

kembali menjadi suatu kombinasi dalam rangka penyelamatan kredit. 
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Bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurkan dengan 

keuntungan yang wajar. 

b. Injeksi kredit yang diberikan bank bila bank beranggapan bahwa usaha 

nasabah dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan bank adalah bila dari 

segi manajemen masih dapat dipercaya atau bank mengajukan 

persyaratan khusus mengenai manajemen misalnya manajemen perlu 

dilakukan penggantian atau didampingi oleh badan khusus yang 

ditunjuk bank. Dengan melakukan penyuntikan dana ini diharapkan 

bisa membangkitkan kembali usaha nasabah dan dapat memperbesar 

keuntungan yang diperoleh sehingga nantinya dapat membayar cicilan 

kreditnya. 

4. Kombinasi  

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila dianggap perlu bank 

dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan rescheduling, 

reconditioning, dan restructuring tersebut di atas, yakni : 

a. rescheduling dan reconditioning. 

b. rescheduling dan restructuring. 

c. restructuring dan reconditioning. 

d. rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas 

kurang lancar dan diragukan. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan 

analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. 
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Adanya kredit bermasalah akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan 

bank.  Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, 

akan tetapi pihak lain. Karena kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan secara normal dan kemampuan memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik serta menggunakan cara-cara yang sesuai 

dengan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku akan terganggu dengan 

adanya kredit bermasalah. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan 

cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas 

dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, 

kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, 

pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank. 

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha 
Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk 
memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau 
meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.2 
Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai 

modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan 

baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan 

keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta 

memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. 

                                                            
2 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum 
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Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan 

aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan 

yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. 

Keberhasilan pelaksanaan penyelamatan kredit bermasalah dapat 

mempengaruhi kesehatan bank berdasarkan penilaian CAMELS.  Apabila 

upaya penyelamatan kredit berhasil maka sangat berpengaruh pada penilaian 

CAMELS yaitu penilaian tingkat kesehatan dari faktor permodalan, Kualitas 

Manajemen, dan rentabilitas.  

Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) sebagaimana dimaksud 

meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan. Pengelolaan permodalan yang baik terjadi  apabila perputaran kas 

di dalam bank berjalan lancar. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan 

penambahan modal yang berasal dari pemberian kredit kepada debitur yang 

lancar juga dapat digunakan untuk mempertahankan permodalan Bank. Dari 

segi management, penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian 

terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan kualitas manajemen 

umum dan penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap 

ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak 

lainnya. Sedangkan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan 

suatu bank adalah dari faktor rentabilitas yaitu kemampuan bank untuk 

memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu 

mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama 
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kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam 

kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.  

Didalam aspek permodalan yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan bank adalah kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan 

modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk 

mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan 

kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan 

Bank. Penilaian aspek management diukur bagaimana cara bank dalam 

mengatasi resiko- resiko yang timbul. Sedangkan dari aspek rentabilitas yang 

diukur adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam 

menjalankan operasional. Dengan adanya kredit bermasalah maka pemasukan 

laba yang berupa bunga kredit akan tersendat. Bank umum dapat dikatakan 

sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian 

dan industri keuangan apabila mendapat penilaian lebih dari 45 atau yang 

disebut dengan peringkat komposit 1. 

Keberhasilan upaya penyelamatan kredit mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap permodalan, management dan rentabilitas suatu bank sehingga dapat 

mempertahankan kesehatan suatu bank tersebut. Kredit bermasalah yang 

berhasil diperbaiki melalui upaya penyelamatan kredit bermasalah, otomatis 

modal yang dikeluarkan bank dapat kembali lagi sehingga modal tersebut 

dapat diputar kembali, management perbankan yang diterapkan sudah sesuai  
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dan pihak bank juga mendapat pengembalian bunga kredit yang sempat 

tersendat. 

Tingkat kesehatan bank juga dapat di jadikan pedoman yang menunjukkan 

efektivitas dan efisiensi suatu bank dalam rangka mencapai tujuan. Penurunan 

kinerja secara berkelanjutan dapat menyebabkan Financial Distress yaitu 

keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan. 

Financial Distress pada bank dilihat dari nilai NPL (Non Performing Loan). 

Apabila NPL suatu bank lebih besar dari 5% dapat dikatakan bank tersebut 

tidak bisa menyalurkan dan mengelola kredit dengan baik, sehingga banyak 

kredit yang bermasalah. Oleh karena itu, NPL dapat digunakan sebagai 

indikator tolak ukur kesehatan bank. Kredit bermasalah akan berdampak 

negatif bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri dan perekonomian negara. 

Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai NPL dari standar ketetapan BI yaitu 

5%, sehingga bank tersebut menjadi tidak sehat. 

Permasalahan kredit bermasalah dalam jumlah yang besar yang dihadapi 

oleh sebuah bank dapat menurunkan tingkat kesehatan operasi bank yang 

berpengaruh pada penurunan mutu kredit dan profitibilitas bank tersebut yang 

dapat berpengaruh terhadap permodalan dan rentabilitas. 

Adanya kredit bermasalah juga akan mengurangi jumlah persediaan kas 

sehingga jumlah kas yang berada di bank akan berkurang, karena jumlah arus 

kas yang seharusnya diterima, yang berasal dari kredit diberikan tidak 

dibayarkan secara penuh. Dengan munculnya kredit bermasalah, maka tingkat 

perputaran kas pada bank akan semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah 
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sangat besar maka perputaran kas akan terhenti dan seluruh dampak positif 

yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Ini 

dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil karena 

kas yang seharusnya diterima  secara maksimal. Pengaruh dari terjadinya 

kredit bermasalah yang menyebabkan semakin rendahnya tingkat perputaran 

kas karena penerimaan kas dari penyaluran kredit tidak dibayar secara penuh 

menyebabkan kas yang berada di bank sangat sedikit.  

Penyelamatan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dipandang jauh 

lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, karena debitur 

diberi kesempatan seluas – luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan 

jalan apapun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitor dan tentu 

saja pihak kreditor memberikan masukan dan pengawasan yang ketat terhadap 

debitor. 

Dengan adanya upaya penyelamatan kredit bermasalah maka bank dapat 

menjaga kualitas kesehatan bank. Karena dengan adanya upaya penyelamatan 

dapat mengatasi kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Apabila kredit 

bermasalah tersebut dapat diatasi dengan baik dapat berdampak baik terhadap 

kesehatan bank. Karena kesehatan bank mempunyai pengaruh yang penting 

dalam menjalankan fungsi – fungsi dengan baik serta menjaga kestabilan 

perputaran kas. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan oleh pihak 

bank supaya bank dapat melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan adanya upaya 
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penyelamatan kredit bermasalah yang berupa restrukturisasi kredit dapat 

menghindari jalur eksekusi melalui menyerahkan kewajiban kepada BUPN 

(Badan Urusan Piutang Negara) dan menyerahkan perkara ke pengadilan 

negeri (perkara perdata). 

Penanggulangan kredit bermasalah melalui upaya penyelamatan kredit 

akan berdampak positif bagi tingkat kecukupan modal bank dan perputaran 

kas stabil, sehingga dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank. Modal 

merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha 

perbankan dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka 

semakin kuat kemampuan bank tersebut utnuk menanggung resiko dari setiap 

kredit/aktiva produktif yang berisiko. Karena perputaran kas menunjukkan 

tinggi rendahnya kas yang berputar di bank setiap periodenya. Makin tinggi 

perputaran kas berarti makin baik, dan sebaliknya makin rendah perputaran 

kas berarti makin buruk, karena tingkat perputaran kas menunjukkan tinggi 

rendahnya efisiensi penggunaan kas. Diharapkan dengan adanya upaya 

penyelamatan kredit bermasalah dapat memperbaiki perputaran kas yang 

sempat bermasalah. 

Selain untuk mempertahankan kesehatan bank, upaya penyelamatan kredit 

bermasalah juga dapat berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat 

penabung. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar 

kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat 

kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan 

evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta 
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menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan 

Bank, baik berupa corrective action oleh Bank maupun supervisory action 

oleh Bank Indonesia. 

Kesehatan bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar perputaran 

kas, management perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat 

tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan bank digunakan sebagai salah satu 

sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang 

dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau 

permasalahan bank. Bank yang sehat tentu saja dapat mempercepat mobilisasi 

dana ke masyarakat, sehingga kebutuhan dana segar masyarakat dapat 

tercukupi dengan baik. 

Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik 

pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawasan bank sesuai dengan tanggung 

jawabnya. Masing-masing pihak tersebut perlu mengikat diri dan secara 

bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, 

adanya ketentuan tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat digunakan 

sebagai: 

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank 

tekah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank-

bank secara individu maupun perbankan secara keseluruhan. 
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Penyelamatan kredit ini merupakan salah satu contoh pembaharuan 

hukum. Karena penyelesaian ini lebih dititik beratkan bagaimana kedua belah 

pihak  tersebut menyelesaikannya. Diharapkan kedua belah pihak lebih 

memilih menyelesaikan dengan cara penyelamatan kredit. 

 

 


