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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Bank Danamon

Didirikan pada tahun 1956, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. merupakan salah

satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, dengan jaringan tersebar di wilayah 

Aceh hingga Papua. 

Per 30 Juni 2016, Danamon mencatatkan aset sebesar Rp 175 triliun, didukung 

1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, terdiri dari kantor cabang konvensional, 

unit Danamon Simpan Pinjam, unit Syariah, serta kantor cabang anak perusahaan, 

Adira. Danamon menyediakan akses ke 1.454 ATM dan 70 CDM, serta puluhan ribu 

ATM melalui kerja sama dengan jaringan ATM Bersama, ALTO, dan Prima yang 

tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu “Kita Peduli dan Membantu Jutaan 

Orang Mencapai Kesejahteraan,” Danamon terus berupaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di semua segmen usahanya melalui jaringan distribusi 

Danamon di Indonesia. Danamon mengembangkan beragam bisnis perbankan, 

meliputi perbankan usaha kecil dan menengah (UKM), perbankan komersial, 

perbankan korporasi, perbankan ritel, perbankan konsumer, perbankan mikro melalui 

Danamon Simpan Pinjam (DSP), pembiayaan perdagangan (trade finance), 

manajemen kas (cash management), layanan tresuri dan pasar modal, layanan 

lembaga keuangan serta perbankan syariah Selain itu, Danamon juga menyediakan 
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pembiayaan otomotif dan barangbarang konsumen melalui Adira Finance serta 

layanan asuransi umum melalui Adira Insurance. Danamon senantiasa meningkatkan 

produk, layanan serta penjualan silang (cross-sell) kepada nasabah dalam 

memperkuat hubungan dengan nasabah. Pada tahun 2015, Danamon meluncurkan 

layanan pembayaran e-commerce atau transaksi belanja online melalui Danamon 

Online Banking, seiring meningkatnya transaksi berbelanja melalui internet yang 

telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. 

Selain itu, pada tahun 2015 Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon 

Syariah, meluncurkan produk terbaru yakni Tabungan BISA Umrah iB Tabungan. 

Tabungan rencana dengan akad Mudharabah (bagi hasil) dirancang khusus untuk 

persiapan ibadah Umrah. Sebagai bank yang berkomitmen untuk meningkatkan 

kesadaraan dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan, Danamon secara 

konsisten melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan edukasi perbankan serta 

keuangan kepada masyarakat umum. 

Di tahun 2015, Danamon menggelar ‘Pojok Bisa’ sebagai sarana literasi 

keuangan. Melalui program tersebut, Danamon mengedukasi pedagang pasar 

mengenai pembukuan dan ibu-ibu rumah tangga tentang bagaimana mengelola 

keuangan rumah tangga. Danamon juga mengundang nasabah pengusaha UMKM 

yang sukses untuk membagikan kiat sukses mereka dalam membangun usahanya. 

Danamon juga memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program tanggung 

jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Danamon Peduli, 
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diantaranya program revitalisasi pasar rakyat melalui Program Pasar Sejahtera serta 

berbagai kegiatan merespon bencana melalui Cepat Tanggap Bencana. 

B.Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh PT.Bank 

Danamon Dikaitkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.  

 Prosedur penyalamatan kredit bermasalah pada setiap bank memiliki caranya 

sendiri tetapi memiliki patokan kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia. Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka 

membayar bunga atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi 

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pada Bank 

Danamon cabang Tanjung Balai Karimun dalam menangani kredit bermasalah juga 

mempunyai aturan tersendiri. 

 Bank Danamon dalam melakukan pemberian peminjaman kredit 

menggunakan prinsip kehati-hatian yang dimana prinsip ini digunakan untuk 

menganalisis debitur baik analisis mengenai pribadi debitur maupun lingkungan 

disekitar debitur tinggal, selain menggunakan prinsip kehati-hatian pihak Bank 

Danamon melakukan analisis dengan 5c yang salah satu mengenai character yang 

selalu diterapkan oleh Bank Danamon, analisis character yang dijelaskan oleh Bapak 

Bonar Simanjuntak selaku unit meneger Bank Danamon seperti: 
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1. Identitas nasabah 

Identitas nasabah terkait dengan biodata diri nasabah seperti melakukan 

pengecekkan terhadap KTP atau nomor KTP yang digunakan asli atau tidak 

2. Pengecekkan disekitar lingkungan tempat tinggal nasabah  

Pengecekkan ini berupa melakukan sedikit pembicaraan ringan terhadap 

warga sekitar lingkungan nasabah, terhadap RT dan terhadap RW. Ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki nilai yang baik 

atau tidak  

3. Pengecekkan di BI 

Pengecekkan ini berupa melakukan pengecekkan transaksi yang pernah 

dilakukan nasabah pengecekkan ini dilakukan di Bank Indonesia, 

pengecekkan ini berupa apakah debitur tidak pernah melakukan wanprestasi 

atau seorang nasabah yang sudah W.O , atau dapat dikatakan nasabah yang 

tidak bisa yang melakukan transaksi apapun di bank manapun karena 

melakukan perbuatan melawan hukum.  

 Setalah melakukan semua pengecekkan diatas dan mendapatkan informasi 

barulah pihak bank dapat mengambil kesimpulan apakah debitur ini dapat melakukan 

peminjaman atau tidak berdasarkan analisis diatas. Berdasarkan pengecekkan tersebut 

maka pihak bank sudah memiliki kepercayaan bahwasannya debitur ini dapat atau 

mampu melakukan pembayaran dan pelunasan. Pengecekkan telah dilaksanakan 

selanjutnya adalah melakukan perjanjian peminjaman, perjanjian pinjaman ini berisi 

mengenai berapa jumlah yang akan dipinjam oleh debitur, kesanggupan membayar 
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cicilan pada setiap bulan jatuh tempo, dan mengembalikkan pembiayaan-pembiayaan 

sesuai dengan perjanjian 

 “Bank Danamon itu merupakan bentuk dari Bank Umum ,bank itu sendiri 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dengan bentuk kredit, nah tugas bank itu salah satunya adalah 

memberikan kredit. Bank Danamon sendiri dalam memberikan kredit itu tidak asal 

memberi tetapi melakukan semua kegiatan yang telah saya sebutkan mulai dari 

prinsip kehati-hatian, melakukan analisis character itu merupakan suatu bentuk 

keprcayaan bank, keprcayaan ini bermaksud pada kemampuan dalam melakukan 

pembayaran pinjaman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua ini 

dilakukan berdasarkan UU” 

48 

 Salah satu tugas bank menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan Pasal 1 angka 3 “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam 

memberikan pinjaman bank harus memliki keyakinan terhadap debitur untuk 

melunasi kewajibannya yang terdapat pada Pasal 8: 

                                                             
 48Wawancara dengan Bapak Bonar Simanjuntak bagian unit meneger Bank Danamon unit 

Dsp, pada tanggal 20 April 2017 pukul: 10.36 WIB  
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1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya atau mnegembalikkan pembiayaan dimaksudkan seduai 

dengan perjanjian. 

2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetpkan oleh Bank Indonesia.  

 Disebutkan juga dalam  Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 

Tentang Penialaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibakan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setalah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: 

a. Cerukan, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat 

dibayar lunas pada akhir hari 

b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang  

c. Pengalihan atau pembelian kredit dari pihak lain 

Selanjutnya Pasal 2 menebutkan bahwa: 

a. Penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-

hatian 
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b. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.  

 Setelah pinjaman sudah dilakukan, pemberian pinjaman telah dilakukan 

sesuai dengan perjanjian. Maka kewajiban debitur adalah harus melakukan 

pembayaran utang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tidak jarang 

pada saat debitur melakukan pembayaran utang muncullah berbagai permasalahan 

seperti keterlambatan pembayaran karena usahanya sedang mengalami krisis, debitur 

melarikan diri, atau debitur meninggal dunia. Semua ini dapat dikatakan kredit 

bermasalah. Setiap bank pasti menghadapai kredit bermasalah. Bank tanpa kredit 

bermasalah merupakan hal yang aneh. Membicarakan kredit bermasalah 

sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian 

kredit49, hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Bapak Bonar Simanjuntak selaku 

unit meneger Bank Danamon 

 “sekarang kita membicarakan kredit, dalam melakukan kredit itu ya sudah 

pasti banyak resiko yang dihadapi bank. Karena dalam hal memeberikan pinjaman 

kepada orang, orang tersebut belum tentu menepati janjinya sesuai dengan 

perjanjian, nah sekarang kita berfikir bagaimana uang itu kembali kekita. Tentunya 

kita akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan uang kembali, mangkanya 

                                                             
 49 Rachmad.Usman, 2012, Hukum Perbankan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hlm 484 
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begitu juga dengan kita selaku pemeberi kredit ini harus melalukan beberapa cara 

penyelamatan dalam hal bagaimana uang itu bisa kembali”50 

 Setiap bank memiliki cara-cara dalam melakukan penanganan tehadap kredit 

bermasalah termasuk Bank Danamon cabang Tanjung Balai Karimun juga memiliki 

cara sendiri dalam melakukan penanganan kredit bermasalah. Penanganan kredit 

bermasalah Bank Danamon adalah sebagai berikut: 

a. Collection dan Account Maintenance 

Merupakan aktivitas penagihan serta pengelolaan account dari debitur-debitur 

yang memiliki DPD > 1, DPD 7- 180 hari. Dilakukan dengan cara bertahap 

pertama keterlambatan 1 sampai 7 hari merupakan peringatan dengan cara 

melakukan pemberitahuan melalui via telfon, lewat dari 7 hari maka 

dikeluarkan Surat Peringatan 1 sampai dengan 3, jika tidak ada niat baik dari 

nasabah maka jaminan akan dilelang 

b. Prosedur Pelaksanaan Tindakan Penyelesian kredit bermasalah51 

Tabel I  

Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Kemampuan dan keinginan tinggi 

 

 

P1-Cash collection  

Kemampuan tinggi dan kemauan 

rendah 

 

a. P1-Cash collection 

                                                             
 50 Wawancara dengan Bapak Bonar Simanjuntak bagian unit meneger Bank Danamon unit 

Dsp, pada tanggal 20 April 2017 pukul: 10.36 WIB 

 51 Bank Danamon Simpan Pinjam, self employed mass market, Bab 6 hal 13  
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b. P3-Surat peringatan (sp 1, sp 

2, sp 3) 

c. P4-Penyelesian fasilitas kredit 

d. Lelang 

  Kemauan tinggi dan Kemampuan 

rendah 

 

 

P3-Restrukturisasi  

Kemampuan dan keinginan rendah 

 

a. P3-Surat peringatan ( sp 1, sp 

2, sp 3) 

b. P4-Penyelesian fasiliats kredit 

c. Lelang 

Data diperoleh dari self employed mass market Bank Danamon 

 

P1- Cash Collection 

 Merupakan pelunasan tunggakan atau penyelesaian seluruh fasilitas dengan 

pembayaran tunai. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pembayaran dengan tunai atas pokok, bunga dan denda  

b. Pembayaran dengan tunai pokok saja bunga dan denda dihapuskan, 

menggunakan media MI 

 Cash collection dilakukan untuk debitur yang masih mempunyai kemampuan 

dan kemauan bayar yang baik/tinggi. Untuk debitur yang mempunyai kemampuan 

bayar namun kemauan bayarnya tidak ada maka harus dilakukkan Cash Collectiom 
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secara intensive dengan cara kunjungan ke debitur secara terus menerus dalam 

periode singkat. 52 

P2- Restrukturisasi  

 Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan 

perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajibannya. Hal-hal yang dilarang dalam melakukan restrukturisasi adalah 

a. Menghindari penurunan kolektabilitas kredit (pemburukkan) 

b. Penurunan cadangan kerugian 

c. Pengehantian perhitungan bunga berjalan 

d. Restrukturisasi dengan penambahan outstanding dari tunggakan dan denda. 

Restrukturisasi dapat dilakukan untuk: 

a. Debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga 

namun masih memiliki kemauan bayar yang masih tinggi 

b. Debitur masih membayar tetapi jumlahnya menurun, namun usaha masih 

berjalan 

c. Memiliki prospek usaha yang baik dan akan tetap memiliki kemampun 

memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi 

d. Ada permohonan dari debitur untuk restrukturisasi 

e. Debitur meninggal dunia dan pihak keluarga berniat meneruskan pinjaman 

sehingga harus dilakukan novasi debitur dan/atau tindakkan restruktur 

lainnya53.  

                                                             
 52 Ibid, hal 14 
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 Proses analisa dalam melakukan restrukturisasi Bank Danamon yaitu 

melakukan analisa terkait dengan kemampuan bayar dilihat dari prospek usaha, 

analisa keuangan restruktur, dan analisa prospek usaha guna menjamin kelangsungan 

pembayaran. 

P3- Surat Peringatan  

 Pemberian surat peringatan kepada debitur mengikuti ketentuan: 

a. Debitur tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran  

b. Lama hari tunggakan ( Day Past Duo/DPD) 

 Surat peringatan pertama (SP I ) dapat diberikan oleh debitur yang tidak 

menepati janji pada DPD 30, surat peringatan kedua (SP II) dan surat peringatan 

ketiga (SP 3) diberikan kepada debitur yang tidak menepati janji sesuai dengan batas 

waktu pada surat peringatan sebelumnya.  

 Batas waktu pada surat peringatan dilaksanakan minimal 8 hari mengikuti 

ketentuan umum dan maksimal 14 hari. Surat peringatan dikirim dengan cara 

bertemu langsung atau jika debitur tidak dapat ditemui, dikirim langsung kealamat 

debitur sesuai dengan perjanjian kredit atau dikirim melalui pos tercatat kealamat 

debitur sesuai dengan perjanjian kredit.54 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 53 Ibid, hal 15 

 54 Ibid, hal 19 
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P4- Penyelesaian Fasilitas Kredit 

 Penyelesaian kredit adalah pemabayaran yang dilakukan oleh debitur atau 

pihak ketiga untuk menyelesaiakan seluruh hutangnya dengan pengahapusan (denda, 

bunga ttau pokok). Dengan kondisi debitur: 

a. Debitur tidak sanggup lagi untuk meneruskan fasilitas kredit 

b. Debitur sudah dikunjungi dan diverifikasi ulang kondisinya. 

Alternative penyelesaian tunggakan: 

a. Pembayaran cash sesuai dengan kemampuan  

b. Penjualan aset suka rela  

c. Lelang jaminan  

d. Penanganan oleh pihak ketiga 

 Penyelesaian dengan penghapusan sebagaian pokok, apabila dalam proses 

penyelesaian ini maka sebelum dilakukan penyelesaian, sisa pokok harus dilakukan 

pembukukan kolektabilitas menjadi kol 5/5c.  

 Penjualan asset-asset/jaminan sukarela adalah penyelesaian kkredit 

keseluruhan atau sebagian melalui penjualan asset/jaminan oleh debitur secara 

sukarela bersama-sama pihak bank. 

a. Debitur menawarkan harta benda lain yang dimiliki untuk dijual secara 

sukarela dengan tujuan untuk pelunasan fasilitas kreditnya 

b. Debitur menjual assetnya sendiri 

Hal yang harus dilakukan pada saat penjualan aset atau jaminan dengan sukarela: 

a. Kesepakatan harga penjualan antara debitur dan pembeli  
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b. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk melakukan pembayaran utang  

c. Apabila ada sisa dan seluruh kewajiban sudah selesai, dikembalikan ke 

debitur.55  

 Jual jaminan melalui lelang adalah likuidasi aset yang akan jika debitur tidak 

bersedia untuk menjual atau memberikan asset kebank dengan suka rela. Syarat 

jaminan untuk lelang: 

a. Hanya untuk jaminan dengan Hak Tanggungan/Fidusia (terdaftar pada kantor 

fidusia) 

b. Jaminan diikat FEO notarial 

c. Didaftarkan di KPF untuk barang bergerak, dagangan, invertory 

d. Jaminan dipasang APHT oleh bank di BPN setempat  

 Debitur yang ditindaklanjut dengan Eksekusi Lelang HT/Fidusia harus sudah 

diberikan SP 1 SP 2, dan SP 3.  

 Semua penjelasan diatas adalah terkait prosedur penyalamatan kredit 

bermasalah yang dikelaurkan oleh bank danamon pusat, sebnarnya tidak semua 

peneyelamatan kredit tersebut dilaksanakan tergantung pada kondisi permasalahan 

yang dihadapi.  

 Penulis meminta penjelasan mengenai satu kasus terkait yang sedang diteliti 

oleh penulis yaitu terkait kasus Irfan Saputra. Penulis ingin meminta penjelasan dari 

pihak bank terkait penyelamatan kredit sepreti apa yang pernah dilakukan oleh pihak 

bank.  

                                                             
 55 Ibid, hal 21 
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 Pihak bank menjelaskan bahwa debiturnya yang bernama Irfan Saputra 

memang melakukan peminjaman pada Bank Danamon sebesar Rp.224.000.000 dan 

melakukan pembayaran utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun 

masuk pada bulan kedua pembayaran utang yang telah jatuh tempo Irfan Saputra 

tidak dapat melakukan pembayaran utangnya, pihak bank tentunya melakukan awal 

penyelamatan kredit  yaitu melakukan Pre dan Early Collection kepada nasabah 

untuk memberikan peringatan awal berupa peringatan via telfon yang dilakukan oleh  

teller bank pada saat satu hari sebelum jatuh tempo dan pada satu hari setelah jatuh 

tempo. Pihak bank melakukan tindakan Pre dan Early Collection pada debitur Irfan 

Saputra dan sudah diterima oleh debitur. Setelah mendapatakan Pre dan Early 

Collection oleh bank, pohak debitur tdak kunjung datang dan pihak bank melakukan 

penyelamatan kembali dengan melakukan Surat Peringatan. Surat peringatan I telah 

dilakukan pihak bank, isi dari surat peringatan pertama ini adalah mengenai 

kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan surat peringatan 

pertama tersebut. Selanjutnya sudah 7 hari setelah surat pertama dikeluarkan pihak 

debitur tidak kunjung membayar, maka pihak bank mengeluarkan kembali surat 

peringatan kedua yang isinya juga mengenai kewajiban debitur untuk melakukan 

pembayaran tunggakan. Tidak kunjung melakukan pembayaran maka pihak bank 

juga mengeluarkan kembali surat panggilan ketiga yang isinya sama seperti surat 

peringatan pertama dan kedua tetapi dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan 

tunggakan utang setiap bulannya.  
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 Jadi penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon kepada debitur 

Irfan Saputra adalah dengan melakukan Pre dan Early Collection sebagai awal 

penyelamatan kredit yang dianalisa sudah mengalami kemacetan pada awal 

pembayaran. Setelah melakukan tindakan Pre dan Early Collection sebagai awal 

penyelamatan kredit pihak Bank Danamon melakukan proses penyelamatan kembali 

dengan mengeluarkan surat peringatan yang isinya kewajiban debitur untuk 

melakukan pembayaran.  

 Menurut Irfan Saputra selaku debitur Bank Danamon yang melakukan 

pinjaman kredit pada tanggal 6 Januari 2012 dengan pinjaman sebebsar 

Rp.224.000.000. debitur mengatakan bahwa pada awal bulan pembayaran ia dapat 

mealkukan pembayaran dengan lancar, namun memasuki bulan kedua pembayaran 

debitur tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan usahanya sedang merosot. 

Debitur mengatakan bahwa debitur telah mendapatkan telfon dari pihak bank pada 

sehari sebelum pembayaran dan mendaptkan telfon kembali pada satu hari setelah 

jatuh tempo pembayaran. Namun debitur masih dalam belum memiliki uang untuk 

melakukan kewajibannya sehingga debitur tidak melakukan pembayaran. 7 hari 

kemudian debitur mendapatkan surat peringatan pertama yang isinya terkait 

kewajiban dari debitur untuk melakukan pembayarann, debitur mengatakan bahwa 

pada sehari setalah surat peringatan pertama dikeluarkan debitur mendatangi Bank 

Danamon untuk mengatakan bahwa debitur tidak dapat melakukan pembayaran 

dikarenakan usaha debitur mengalami kemerosotan. Namun debitur mengatakan 

pada saat debitur datang debitur tidak mendapatkan respon baik dari pihak bank. 
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Karena tidak mendapatkan respon dari pihak bank dan debitur juga tidak diberikan 

solusi maka pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh debitur sampai dengan 

dikeluarkannya surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga debitur masih 

mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Debitur mengatakan bahwa 

penyelamatan kredit Bank Danamon hanya berupa peringatan-peringatan saja tidak 

ada solusi yang diberikan.56 

 Proses penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon cabang 

Tanjung Balai Karimun dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 

Danamon Pusat. Peraturan tersebut berbentuk sebuah buku yang berjudul Self 

Employed Mass Marketing yang didalamnya berisi tentang bagaimana proses 

penyelamatan kredit bermasalah.  Dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwasanya untuk 

melakukan penyelamatan kredit perlu dilakukan beberapa analisa terkait dengan 

kualitas kredit yang dimana dengan melakukan analisa kualitas kredit sebagai dasar 

dari melakukan proses penyelamatan kredit bermasalah.  

 Dimana anlisis kualitas kredit sebagai faktor penilaian disebutkan dalam Pasal 

10 yaitu kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: 

a. Prospek usaha 

b. Kinerja debitur  

c. Kemampuan membayar. 

                                                             
 56 Wawancara dengan Bapak Irfan Saputra sebagai debitur Bank Danamon, pada tanggal 21 

April 2017 pukul 19.46 WIB 
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 Sedangkan didalam Pasal 11 disebutkan komponen-komponen penilaian 

terhadap penilaian seperti prospek usaha penilaian komponen meliputi: 

a. Potensi pertumbuhan usaha 

b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan  

c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja 

d. Dukungan dari grup atau afiliasi 

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara ligkungan hidup 

 Terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen meliputi: 

a. Perolehan laba 

b. Struktur permodalan  

c. Arus kas 

d. Sensitivitas terhadap risiko pasar 

 Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian komponen 

meliputi: 

a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga 

b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur 

c. Kelengkapan dokumentasi kredit 

d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit 

e. Kesesuaian penggunaan dana 

f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban  
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 Setelah melakukan penetapan kualitas kredit dengan menganalisa terhadap 

faktor penilaian sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 maka dapat 

ditetapkan menjadi” 

a. Lancar 

b. Dalam Perhatian Khusus 

c. Kurang lancar 

d. Diragukan  

e. Macet 

 Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/ DPNP Tanggal 31 Juli 2013 

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan mengenai penetapan 

kualitas kredit. Penilaian prospek usaha, kinerja, dan kemampuan bayar yang masing-

masing penggolongan tersebut juga terdapat analisa terkait apakah kulitas kredit 

tersebut termasuk dalam lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan 

atau macet yang didalam tersebut terdapat komponen-komponen penilaian. 

  Setelah melakukan analisa terkait komponen-komponen yang sesaui dengan 

peraturan maka dilakukan beberapa proses penyelamatan. Penyelamatan berawal dari 

sifat administrasi sampai dengan dilelangnya jaminan debitur. Penyelamatan 

bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu: 

a. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk 

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 

berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk 
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tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu 

dengan penambahan kredit. 

b. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan 

atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya 

kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi 

perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 

perusahaan 

c. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, 

atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan 

dilakukan dengan atau  tanpa rescheduling atau reconditioning. 57 

 Terkait dengan proses penyelamatan kredit berupa restrukturisasi ada 

beberapa aturan dalam menjalankan restrukturiasasi yaitu bank hanya dapat melaukan 

restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokokdan/atau bunga kredit  

b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memnuhi 

kewajiban setelah kredit direstrukturisasi  

 Terkait kasus debitur yang bernama Irfan Saputra yang dimana Irfan Saputara 

selaku debitur dari Bank Danamon cabang Tanjung Balai karimun telah melakukan 

                                                             
 57 Ahmad Subagyo. 2012. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah. Mitra wacana media.  

Jakarta. Hlm 78 
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pinjaman kredit dan mengalami kesulitan pembayaran sehingga pada bulan kedua 

tidak dapat melakukan pembayaran sampai bulan-bulan berikutnya sehingga pihak 

bank memberikan surat peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga. Dari 

pihak debitur mengatakan bahwa debitur tidak pernah diberikan solusi dari pihak 

bank.  Dari kasus ini peneliti menarik penjelasan tersendiri berdasarkan hasil 

wawancara dengan kedua belah pihak yang dimana para pihak masing-masing 

memiliki anggapan bahwa tindakan yang dilakukan sudah benar 

 Pada kasus ini debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat 

melakukan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. 

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat 

sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu 

sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan 

sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 

1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas 

waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk 

menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan 

tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut 

dengan somasi58. Debitur pada kasus ini sudah melakukan wanprestasi karena tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagai debitur untuk melunasi pembayaran yang telah 

disepakati. Dari pihak Bank Danamon cabang Tanjung Balai Karimun melaukan surat 

                                                             
 58 Nindyo Pramono. 2003.  Hukum Komersil. Pusat Penerbitan UT. Jakarta. Hlm 21  
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peringatan sebagai benuk penyelamatan kredit debitr sebelum jaminan dilelang oleh 

pihak bank. Bentuk surat peringatan yang dikeluarkan oleh bank tersebut merupakan 

tindakan atas debitur wanprestasi, dijelasakn pada Pasal 1238 KUH Perdata bahwa 

somasi tersebut berbentuk surat peringatan.  

 Selanjutnya pada saat melakukan wawancara dengan debitur, debitur 

mengatakan bahwa pada surat peringatan pertama diterima oleh debitur maka 

keesokkan harinya debitur datang ke Bank Danamon cabang Tanjung Balai Karimun 

untuk meminta solusi namun debitur tidak memperoleh solusi apapun. Seharusnya 

pihak Bank Danmon menerapkan pendekatan dengan debitur karena kredit 

bermasalah menuntut upaya penganganan yang serius dan cepat. Resiko akan terus 

berkembang menjadi lebih parah lagi cukup besar. Oleh kareanya, bank tidak boleh 

bertindak lamban dalam menyusun rencana, strategi dan organisasi upaya 

penelamatan. Hingga kasus kredit bermasalah itu dapat diselesaikan.59  Hal-hal yang 

dilakukan bank sebelum dan selama pertemuan dengan debitur adalah  

a. Persiapan yang matang, termasuk susunan acara pertemuan dan hal-hal pokok 

yang akan dibicarakan selama pertemuan 

b. Bank harus menjaga objektivitas penilaian terhadap reaksi, sikap dan 

kemauan debitur  

                                                             
 59 Iswi Haryani. 2010.   Restrukturisasi Dan Pengahapusan Kredit Macet. Pt Elex Media 

Kamputindo. Jakarta. Hlm 39 
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c. Selama pertemuan, petugas bank harus bersikap ramah, tetapi tegas. Sedapat 

mungkin harus menghindari dari sikap bermusuhan, menyalahkan, atau 

mencurigai. 

d. Hendaknya debitur diberi kesempatan cukup untuk mengutarakan fakta dan 

pendapat tentang masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan keyakiana 

merka. Hendaknya debitur juga diminta mengajukan saran tentang cara 

pemecahan kasus yang sedang dibicarakan  

e. Selama pertemuan, diusahaakan agar debitur dapat, mengumpulkan masukan 

yang diperlukan untuk menangani upaya penyelamatan kredit. 

f. Petugas bank harus mengutarakan secara tegas mengenai apa saja yang 

diinginkan bank untuk dilakukan debitur guna mempelancar proses upaya 

penyelamatan kredit dan kapan batas penyelasaian tiap hal yang dilakukan.60 

 Ketika proses wawancara Bapak Bonar Simanjuntak mengatakan bahwa 

porses restrukturisasi dilaksanakan atas kehendak debitur atau inisiatif debitur dengan 

membuat surat permohanan mengenai akan dilakkukannya restrukturisasi. Dikaitkan 

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Pasal 55 ayat (1) yang 

menyatakan sebagai berikut: 

“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturiasi 

kredit” 

                                                             
 60 Siswanto Sutojo. 2013. Menagani Kredit Bermasalah. Pt. Damar Mulia Pustaka. Jakarta. 

Hlm 136  
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Didalam pasal tersebut jelas bahwasannya bank wajib untuk memiliki kebijakan 

mengenai restrukturisasi. Restrukturiasai ini dilakukan juga berdasarkan pada debitur 

yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit serta didasarkan 

pada analisis penetapan kualitas kredit dengan komponen penilaian yang sesuai 

dengan Pasal 11 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 

2013 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.  

C. Faktor Yang Mendasari PT.Bank Danamon Melakukan Pelelangan 

Terhadap Jaminan Nasabah 

 Faktor yang menyebabkan sering terjadinya pelelangan adalah disebabkan 

tidak adalagi pembayaran atas utang-utang debitur. Dari pihak bank ssudah 

melakukan peringatan dengan mengeluarkan surat peringatan dengan tujuan agar 

debitur melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Lewat dari 180 hari dari tanggal 

yang sudah diperjanjikan untuk melakukan pembayaran utang maka jaminan tersebut 

akan dilelang 

Tabel II 

Jangka Waktu Pembayaran 

Pembayar

an Ke 

Tanggal 

Jatuh tempo 

Jumlah 

Pembayaran 

Bunga 

Jumlah 

Pembayaran 

Pokok 

Pinjaman 

Jumlah 

Yang 

Harus 

Dibayar 

Nasabah 

Sisa pokok 
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1 06 Januari 

2012 

4.607.773.3

3 

1.925.555.2

6 

6.533.328.

59 

222.074.44

4.74 

2 06 Februari 

2012 

4.598.163.8

6 

1.965.164.7

3 

6.533.328.

59 

220.109.28

0.01 

3 06 Maret 

2012 

4.527.739.6

0 

2.005.558.9

9 

6.533.328.

59 

218.103.69

1.03 

4 06 April 

2012 

4.486.483.8

0 

2.046.844.7

9 

6.533.328.

59 

216.056.84

6.24 

5 06 Mei 2012 4.444.379.3

5 

2.088.949.2

4 

6.533.328.

59 

213.967.89

7.00 

6 06 Juni 

2012 

4.401.408.7

9 

2.131.919.7

9 

6.533.328.

59 

211.835.97

7.21 

7 06 Juli 2012 4.357.554.3

2 

2.175.7774.

27 

6.533.328.

59 

209.660.20

2.93 

8 06 Agustus 

2012 

4.312.797.7

3 

2.220.530.8

6 

6.533.328.

59 

207.439.67

2.08 

9 06 

September 

2012 

4.267.120.4

9 

2.266.208.1

0 

6.533.328.

59 

205.173.46

3.97 

10 06 Oktober 

2012 

4.220.503.6

4 

2.312.824.9

5 

6.533.328.

59 

2012.860.6

39.03 
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Data diperoleh dari data nasabah Bank Danamon Irfan Saputra 

 Pada kasus Irfan Saputra, perjanjian kredit dilaksanakan pada tanggal 6 

Januari 2012 macet pada bulan kedua pembayaran sehingga terjadi kredit bermasalah. 

Pada tahun 2015 pihak Bank Danamon cabang Tanjung Balai Karimun melakukan 

pelelangan terhadap jaminan debitur. Dengan dasar bahwa debitur tersebut sudah 

masuk kriteria yang sudah W.O dikarenakan sudah melampaui batas selama 180 hari, 

selain itu juga surat panggilan pertama sampai dengan surat panggilan ketiga 

dikeluarkan tidak ada pembayaran dari debitur sehingga jaminan yang dijaminkan 

pada saat perjanjian kredit tersebut dilelang. Pelelangan yang dilakukan berdasarkan 

peraturan dari Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996.61 

 Jika nasabah bank melakukan perbuatan wanprestasi, kreditur serta merta 

dapat langsung melaksanakan penjualan barang milik debitur yang dijadikan barang 

jaminan atau agunan dengan perantara kantor pelayanan piutang dan lelang 

negara,penjualan ini dapat dilakukan tanpa media Pengadilan Negeri.62 Jaminan 

debitur telah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak 

Tanggungan N0.85/2012 sehingga Bank Danamon sebagai pemegang Hak 

Tanggungan yang memiliki hak istimewa dapat menjual jaminan milik debitur yang 

sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996.  

                                                             
 61 Wawancara dengan Bapak Bonar Simanjuntak bagian unit meneger Bank Danamon unit 

Dsp, pada tanggal 20 April 2017 pukul: 10.36 WIB 

 62 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2013. Hukum Perdata : Hukum Benda. Liberty. 

Yogyakarta. Hlm  32. 
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 Peneliti menarik sebuah penjelasan bahwa lelang yang dilakukan oleh Bank 

Danamon cabang Tanjung Balai Karimun merupakan lelang esksekusi, yang dimana 

lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 

pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, atau melaksanakan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.63 Lelang eksekusi ini termasuk pada 

lelang eksukusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan karena pada jaminan 

debitur tersebut telah dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat 

Hak Tanggungan N0.85/2012.  Yang dimana Pasal 6 menyebutkan bahwa “apabila 

debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menujal obyek Hak Tanggungan atas kekusaan sendiri melalu pelalngan umum serta 

mengambil pelunasaan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” 

 Selain dari Pasal 6 terdapat juga dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang 

menyebutkan bahwa: (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagai mana disebutkan pada 

ayat (1) memuat irah-irah dengan kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA. (3) Sertifikat yang sebagaimana disebutkan pada 

ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse 

acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.  

 Terdapat juga dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Apabila 

debitur cedera janji, maka berdasarkan: 

                                                             
63 Rochmat Soemitro. 2013. Peraturan dan Intruksi Lelang. PT. Eresc.  Bandung. Hlm 106 
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a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Taggungan dijual 

melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 

dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditu lainnya.  

 Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b, Bank Danamon melakukan lelang 

jaminan melalui pelelangan umum yaitu KPKNL Batam dengan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan syarat lelang. Setelah dokumen telah lengkap secara 

administratif dan benar secara formal maka kepala KPKNL Batam menerbitkan surat 

yang berisi tanggal lelang.  

 Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang 

dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi 

Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.64  

     Menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut 

dinyatakan apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasan 

                                                             
64 Hery Shietra. 2015.   Praktik Hukum Jaminan Kebendaan. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung. 

Hlm 59 
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sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut.  

 Debitur mengatakan bahwa pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa 

debitr tidak mendapatkan surat pemberitahuan lelang oleh pihak Bank Danamon. 

Debitur hanya mengetahui pada saat debitur mengunjungi lokasi tanah yang dijadikan 

jaminan pada saat itu sudah menjadi orang lain, orang tersebut mengatakan bahwa 

tanah ini sudah dilelang dan dibeli oleh pihak lain.  Selain melakukan wawancara 

dengan pihak debitur, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu 

pengacara yang menangani beberapa kasus pelelangan ini. Pengacara ini menyatakan 

bahwa pada dasranya Bank Danamon memang sering melakukan pelalangan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur bank, kasus ini sudah beberapa kali 

terjadi dan terus berulang padahal diperaturan mengenai lelang sudh tertulis bahwa 

sebelum melakukan lelang harus terlebih dahulu untuk melakukan pemberitahuan 

kepada debitur bank, meskipun Bank memiliki hak untuk menujual hak tanggungan 

tesebut.65 

 Menurut Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara No.6/KN/2013 pasal 6 

angka 5 yatu berupa: 

a. Perjanjian kredit 

b. Sertifikat Hak Tanggungan  

c. Jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi 

                                                             
 65 Wawancara dengan Bapak Wiryanto., S.H.,M.H selaku pencgacara, pada tanggal 25 April 

2017 
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d. Surat peringatan 

e. Surat pernyataan dari kreditur yang isinya berupa pertanggung jawaban jika 

terjadi gugatan perdata atau tututan pidana 

f. Surat pemberitahuan rencana pelelangan debitur ke kreditur yang diserahkan 

ke KPKNL 

g. Surat pernyataan kreditur selaku pemohon lelang yang isinya mengani limit 

terhadap penilaian 

Bahwa salah satu persyaratan lelang yang disebutkan dalam peraturan adalah 

adanya surat pemberitahuan lelang. Salah satu syarat ini tidak dipenuhi oleh pihak 

Bank Danamon sehingga muncul konflik yang berkepanjangan antara nasabah dan 

Bank Danamon.  

 

 


