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1. Pengertian Collection dan Penyebab Kredit Bermasalah dan Macet

Pengertian Collections secara umum adalah kegiatan/aktivitas penagihan yang dilakukan oleh petugas Bank agar 
debitur dapat membayar kewajiban namun tetap menjaga hubungan baik antara Bank dan debitur.
Penyebab Kredit Bermasalah dan macet antara lain :
1. Pemberian kredit yang kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari, bagi bank dalam arti luas.
2. Debitur mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran

Kembali hutang pokok dan/atau bunga, denda keterlambatan serta ongkos ongkos bank yang menjadi beban
debitur.

3. Kredit yang berada di golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Apa Penyebab Kredit
Bermasalah dan Macet ??

A. Faktor Internal.
1. Internal Debitur.
2. Internal Bank.

B. Faktor Eksternal.
1. Dapat dikendalikan
2. Tidak dapat

dikendalikan
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1.1. Pentingnya Collection

Secara umum, perbankan menyalurkan fasilitas kredit dalam 2 jenis produk :
1. Fasilitas Kredit Konsumtif
2. Fasilitas Kredit Produktif
Dalam proses awal pemberian fasilitas kredit berbeda namun untuk kegiatan penagihan/collection relatif sama
meskipun ada beberapa proses pendekatan yang berbeda. 

Konsumtif

Produktif

Perbedaan Kegiatan Penagihan Tujuan Akhir

Segmentasi : Perorangan
Dasar Analisa :
• Pendapatan Tetap/Gaji
• Pendapatan tidak tetap.
Peruntukan : Kegiatan konsumtif
seperti KPR, Pembelian
Kendaraan, Multi Guna dll

Segmentasi : Pengusaha
(Mikro, Kecil dan Menengah)
Dasar Analisa :
• Cash Flow
Peruntukan : Kegiatan produktif
yang dibiayai berdasarkan
sector usahanya.

Aktivitas penagihan :
1. Mengingatkan / 

Dunning Call
2. Mengingatkan melalui

surat maupun sosmed
3. Pemanggilan ke kantor
4. Penagihan langsung / 

visit ke debitur
5. Menggunaan pihak

ketiga

1. Debitur
membayar
kewajiban tepat
waktu.

2. Debitur mau
membayar
kewajiban

3. Debitur mampu
membayar
kewajiban

4. Meminimalisir
CKPN 5



1.2. IDENTIFIKASI DEBITUR BERMASALAH

Debitur/Keyperson mulai tidak kooperatif

Debitur pernah/sedang tersangkut masalah

Konflik Internal

Debitur pindah tugas

Tergantung pada kebijakan Pemda setempat

1

2

3

4

5

Kontinutas pasokan bahan baku

Menjalankan bisnis baru di luar kompetensi

Penggunaan tidak sesuai tujuan pembiayaan

Pengaruh supply dan demand didalam pasar

Usaha rentan dengan factor eksternal

6

7

8

9

10
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1.3. GEJALA DARI INTERNAL BANK ANTARA LAIN:

Terlalu mengejar target

Memberikan kredit pada sektor usaha yang sudah jenuh

Melakukan analisa kredit yang kurang lengkap

Terlalu  besar/sedikit memberikan kredit

Lemah dalam monitoring

Dokumentasi kredit dan jaminan lemah

Conflict of interest (Benturan Kepentingan)

1

2

3

4

5

6

7
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1.4. EKSTERNAL YANG DAPAT DIKENDALIKAN :

Pasar yang terbatas

Penyaluran gaji dan/atau termijn pembayaran atas proyek yang dibiayai

Informasi yang kurang

Sulit menjual jaminan yang marketable

1

2

3

4

1.5. EKSTERNAL YANG TIDAK DAPAT DIKENDALIKAN :

Situasi Pandemi Covid 19

Situasi Politik dan Ekonomi yang tidak menentu

Bencana Alam

Masalah Hukum

1

2

3

4
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2. Manajemen dan Monitoring  Collection

Dalam hal penagihan untuk kredit lancer, bermasalah dan macet, sangat dibutuhkan team yang solid untuk
menangani kredit lancar, bermasalah dan macet.

ntuk

➢ Pembentukan Team Collection yang solid

➢ Membuat aturan/ketentuan sebagai payung hukum operasional

➢ Diharapkan SDM yang berpengalaman kecuali untuk dunning call 

➢ Sinergi dgn unit pemberi untuk upaya perbaikan kualitas kredit

➢ Independent. Tidak dipengaruhi kepentingan yang lain

➢ Pengendalian CKPN dan profitabilitas perusahaan

h
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➢ Membuat tools yang membantu pemantauan dan percepatan
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2.1.  Manajemen dan Monitoring  Collection
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Perlu adanya sistem yang memonitor pelaksanaan kegiatan petugas lapangan. Hal ini sangat diperlukan untuk
mengatasi kejadian kejadian di lapangan serta kendala yang dihadapi petugas lapangan namun fungsi
pengawasan melekat tetap harus dilakukan

Petugas
Lapangan

1. Laporan
kegiatan
(harian, 
mingguan dan 
bulanan)

2. Inventarisir
permasalahan
di lapangan

3. Usulan dari
petugas
lapangan

Evaluasi
bersama

Penentuan langkah/strategi

1. Apabila debitur masih kooperatif, 
petugas lapangan bersama
manajer collection turun ke
lapangan.

2. Bila debitur tidak kooperatif :
a) Persiapkan eksekusi setelah

semua persyaratan lengkap.
b) Kerja sama pihak III
c) Langkah hukum.  

Laporan secara on 
line sehingga bisa
dipantau oleh 
Pimpinan Kantor 
Cabang dan Pusat

Petugas lapangan, 
Manajer
Collection dan 
Pemimpin Kantor 
Cabang

10



3. Analisa dan Prosedur

Pada prinsipnya, lebih baik dilakukan kegiatan yang preventif terlebih dahulu.
Pengelola kredit bermasalah senantiasa melakukan komunikasi dengan unit bisnis yang memberikan fasilitas
kredit. Hal ini bertujuan untuk mengatisipasi hal hal yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari.

LEGALITAS

1. Akte Pendirian dan Perubahan yang terakhir.
2. Identitas debitur, key person dan pengurus.
3. Legalitas jaminan..

VERIFIKASI

1. Mintakan surat pernyataan (bila perlu Notariil).
2. Verifikasi ke instansi berwenang.
3. Usaha dan transaksinya.
4. Verifikasi ke supplier dan buyer spt polisi.
5. Lokasi jaminan benar2 diinjak dan verifikasi ke kelurahan/masyarakat

setempat serta BPN.
6. Diadminstrasikan dengan tertib

DISPOSISI
1. RM dan ADC/ADW bersama sama memastikan seluruh persyaratan

telah dipenuhi.
2. Bila ada perubahan, harus memperoleh persetujuan dari Pemutus.

PENGIKATAN

1. Pastikan pengikatan jaminan (pokok dan tambahan) benar2 sudah
sesuai ketentuan BNI.

2. RM dan ADC/ADW benar2 membaca PK dan SHT. Jangan ada
kesalahan penulisan/ pengetikan jaminan.

3. ADK sebagai penjaga gawang terakhir.
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3.1.  Analisa

Bagaimana menghubungi debitur ?

Kapan Menghubungi debitur ?

Siapa yang menghubungi debitur ?

Apa tindaklanjutnya ?

Evaluasi

Disesuaikan dgn
kebijakan
manajemen

Telephone Sosial Media Kunjungan langsung

Hubungan dgn debitur Berdasarkan besar
kewajiban

Pertimbangan jaminan

Pertimbangan
sebelum menagih ke
debitur

Petugas dunning call / 
petugas lapangan

Manajer collection / 
Pimpinan

Pihak ketiga / Lawyer 
yang ditunjuk

Petugas dunning 
call/lapangan. Bila
perlu Pimpinan
mendampingi.

Jaga hubungan baik Penagihan intensif
dan eksekusi jaminan

- Disampaikan saat
evaluasi

- Jika urgent, 
putusan
pemimpin 12



3.1.  Analisa
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Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan masalah agunan / jaminan adalah :
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3.2.  Prosedur
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3.2.  Prosedur
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:
Upaya menurunkan CKPN dan mengantisipasi penerapan PSAK 71 di perbankan nasional, setiap bank perlu
melakukan upaya yang lebih agresif namun terkendali dari sisi risiko.

Debitur Potensial

1. Penanganan dan monitoring debitur Golongan 1 
dan Golongan 2 secara konsisten.

2. Inventarisir debitur terdampak Covid-19
3. Melakukan restrukturisasi debitur yang potensial

dan/atau yang terdampak Covid-19.
4. Pemantauan debitur pasca restrukturisasi secara

intensif.

Debitur Non Potensial

1. Phase Out. Mengupayakan debitur keluar
dari portepel bank, di take over bank lain.

2. Penjualan agunan secara bertahap untuk
menurunkan kewajiban.

3. Penjualan agunan untuk menyelesaikan
kewajiban.

4. Lelang agunan.

Dalam menangani debitur bermasalah sangat tergantung pada :
1. Ketentuan internal Bank Jateng, sebagai payung hukum pelaksanaan pekerjaan di unit unit operasional.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jateng yang menangani Collection.

4.  Aktivitas Collection
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Petugas Dunning Call

Petugas Lapangan Collection

Lokasi debitur

Pencarian alamat

Negosiasi

• Eksekusi Agunan
• Pihak III / Lawyer yg

ditunjuk

N
o

 C
o

n
ta

ct

Secara umum, prosedur penagihan kredit lancar, bermasalah dan macet sebagai berikut :

Payment

4.  Aktivitas Collection. Mekanisme Collections

17



4.  Aktivitas Penanganan. Operasional di Lapangan
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Debitur Potensial

Debitur Non Potensial

Tunjukan Empati Anda.

Jalin Hubungan/Komunikasi dengan baik

Berfungsi sebagai Konsultan debitur untuk memenuhi aturan bank

Gali potensi debitur yang masih ada

Pemantauan lebih intensif

Tunjukan Empati Anda.

Jalin Hubungan/Komunikasi dengan baik (debitur dan pihak III)

Upaya Phase Out (pengalihan kredit ke Bank/LKBB)

Penjualan jaminan secara persuasive dan/atau paksa

Upaya hukum 18



4.  Aktivitas Penanganan. Role Play

h
ar

ta
d

i

1

Petugas Bank sedang menagih kewajiban kepada debitur (ibu ibu) yang sedang ada masalah di
rumahnya, sedangkan satu sisi kewajiban harus dibayar. Sebetulnya ibu itu mempunyai uang untuk
bayar kewajiban sedangkan di satu sisi, petugas bank dikejar target.

2

Petugas Bank sedang menagih kewajiban kepada debitur bermasalah, yang sudah tidak mampu dan
menyerah. Bagaimana petugas bank bisa membantu debitur dengan baik.

19



Dalam upaya penjualan agunan, beberapa bank telah mengupayakan beberapa hal :
1. Telah mengapliasikan web Pemantauan dini debitur golongan 1.
2. Telah mengaplikasikan web lelang agunan untuk upaya percepatan penjualan agunan.
3. Telah mengaplikasikan sistem monitoring collection.
4. Bekerja sama dengan pihak III dan lawyer eksternal
5. Pemberian insentif kepada pegawai dan unit yang membantu penjualan agunan tersebut.

Web lelang agunan dan insentif tersebut merupakan tools yang diharapkan dapat mempercepat upaya penjualan
agunan debitur bermasalah dan macet. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan di unit
Collection sehingga semuanya dapat teradministrasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tools diatas akan dapat dilaksanakan apabila unit Collection mempunyai suatu sistem yang dibentuk dalam
penanganan tools tersebut.
Dalam penanganan tools tersebut memerlukan beberapa tahap sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal.

4.  Aktivitas Penanganan. Tools untuk percepatan penanganan Collection.

Sering kali kita mengeluhkan penjualan jaminan sangat sulit dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi.
Bank saat ini harus memanfaatkan tehnologi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk
percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan macet.

h
ar

ta
d

i

Web pemantauan dini untuk debitur golongan 1 sangat berguna untuk mengantisipasi debitur golongan 1 yang
kemungkinan akan menjadi Pra NPL dan NPL.
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Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengadilan niaga sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

BILA DEBITUR TIDAK KOOPERATIF MAKA DILAKUKAN LEGAL ACTION BAIK OLEH INTERNAL MAUPUN

EKSTERNAL LAWYER AL:

❑ SOMASI ( I s/d III dan terakhir)

❑ EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BAIK MELALUI KPKNL MAUPUN PENGADILAN (FIAT EKSEKUSI)

❑ GUGATAN PERDATA ATAU KEPAILITAN BAIK THD DEB MAUPUN “PERSONAL GARANSI”.

❑ EKSEKUSI FIDUSIA:

4.  Aktivitas Penanganan. Legal Action.
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5.  Strategi Umum Bank 

Debitur Potensi Restrukturisasi Debitur Potensi Recovery

Program 
Strategis

Menurunkan CKPNTarget  
Finansial

Menjaga Profitabilitas

Meningkatkan
Pendapatan

Recovery

Target  Debitur :
- Segmen Komersial
- Segmen Usaha Kecil

Menjaga debitur 
tidak Down Grade

Up Grade debitur
Golongan 2, 3, 4         

dan 5

Penyelamatan Kredit
(Remedial) yang 

berkualitas

Recovery pada selected 
debitur

Crash Program 
Penyelamatan dan
Penyelesaian Kredit

Membentuk Task Force 
Penyelamatan dan 
Penyelesaian Kredit

Membentuk Task Force 
Pengelolaan Penagihan

(Collection Mgt.)

Debitur off balance sheet 
(hapus buku)

Debitur Lancar

Menjaga debitur
tidak Down Grade

Menurunkan NPL
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Tips tips untuk penanganan debitur kelolaan Collection 
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Dalam pelaksanaan kegiatan Collection harus memperhatikan aturan/ketentuan/hukum yang ada, baik hukum
yang tertulis maupun hukum adat setempat. Petugas Collection bertindak seolah olah menjadi dirigen atas
perasaan debitur, agar bersedia membayar kewajiban.

Dalam hal mengundang debitur, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut :

Dalam hal melakukan kunjungan ke debitur, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut :

Diutamakan di 
kantor

Hormati debitur Komunikasi dg santai & 
penuh empati

Diskusi mencari solusi
atas permasalahan yg
dihadapi

Rumuskan permasalahan
dan jalan keluarnya

Mintakan surat pernyataan
utk pembayaran dan tanda
tangan hasil negosiasi

Mintakan surat pernyataan
utk pembayaran dan tanda
tangan hasil negosiasi

Komunikasi dg santai & 
penuh empati

Membuat janjian
pertemuan atau dadakan
jika debitur sulit ditemui

Komunikasi dg santai dan 
penuh empati

Perhatikan suasana di 
sekitar lokasi debitur

23



ROLE PLAY

6. Role Play 
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6. Role Play 

1

Petugas Bank sedang menagih kewajiban kepada debitur macet dan keluarganya. Namun debitur tidak
bersedia dengan alasan “bunga Bank haram”. Sebetulnya debitur mampu untuk menyelesaikan
kewajibannya.
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2

Petugas Bank sedang menagih kewajiban kepada debitur bermasalah, yang sebetulnya mampu dan
kaya namun tidak mau membayar kewajiban bahkan mampu membayar pengacara jika bank memaksa.
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STUDI KASUS

6. Studi Kasus
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6. Studi Kasus

Debitur : ABE CEDE
Tanggal MRK : 08/03/2019 
Pekerjaan : Pedagang kecil

Fasilitas tanggal 01/03/2019

Jaminan :  Mencukupi

Usaha kecil

Perdagangan

▪ KMK , maks 400 juta, bunga 9.95%, maks 5 tahun
▪ KI , maks 500 juta, bunga 9.95%, maks 5 tahun

Debitur ABE CEDE menjual tabung LPG 3 kg dan air mineral, serta mengelola toko
kelontong dan warung nasi.

Pada bulan Agustus 2018, debitur didiagnosis menderita penyakit autoimun kronis yang
menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya menyerang trombosit sehat. Karena
penyakitnya, debitur harus melakukan pemeriksaan kesehatan setiap dua minggu yang
membatasi kegiatan bisnisnya.

Akibat kondisi kesehatannya, kemampuan pembayaran debitur turun menjadi Rp 6 juta
per bulan, dibandingkan dengan pembayaran normal Rp 18 juta per bulan.

Untuk melunasi pinjaman bank, debitur bersedia menawarkan 2 aset berupa tanah dan
bangunan.

Latar Belakang
Pertanyaan berikut akan dibahas:
1. Apakah Debitur ABE CEDE sebaiknya diteruskan atau diputuskan?
2. Bila diteruskan, strategi apa yang sesuai untuk debitur ini?
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6. Studi Kasus

Debitur : AA
Tanggal MRK : 30/07/2018
Pekerjaan : Industri konveksi pakaian Muslim

Fasilitas tanggal 01/03/2019        :

Jaminan :   Memenuhi

▪ KMK R/C Terbatas, maks 2 miliar, bunga
9.95%, maks 12 bulan

▪ KMK Aflopend, maks 102 juta, bunga
9.95%, 12 bulan

Usaha kecil
Konveksi

Sebelumnya menjual t-shirt, debitur AA sekarang memproduksi pakaian
muslim untuk anak-anak dan orang dewasa.

Meskipun kinerja debitur tahun ini baik dan menguntungkan, bisnisnya
belum pulih ke tingkat sebelumnya sejak pinjamannya direstrukturisasi
pada 2017. Hal Ini karena debitur memiliki beban pinjaman yang lebih
tinggi daripada yang dapat ditanggung dengan pendapatan yang
diperoleh.

Latar belakang

Pertanyaan berikut akan dibahas:
1. Apakah Debitur AA sebaiknya diteruskan atau diputuskan?
2. Bila diteruskan, strategi apa yang sesuai untuk debitur ini?

h
ar

ta
d

i

28



6. Studi Kasus

Debitur : Sini Tapidemono
Tanggal : 27 Mei 2019
Fasilitas :

Jaminan :  Saat ini Memenuhi

▪ KMK RC, Rp 10 miliar
▪ KI, Rp 1.5 miliar
▪ KMK Term Loan, Rp 3 miliar
▪ KMK RC 3.1 miliar
▪ PPH

Usaha menengah

Industri plastik Debitur Sini mengolah bijih plastic dan mengalami kerugian besar di
tahun 2017 karena kegagalan investasi untuk lini produk plastik baru,
sehingga secara operasional stop di tahun 2018.

Usaha debitur dimulai kembali di tahun 2019. Namun karena permintaan
yang turun karena ketatnya persaingan, debitur tidak dapat membayar
kewajiban pinjaman.

Pertanyaan berikut akan dibahas:
1. Apakah Debitur Sini sebaiknya diteruskan atau diputuskan?
2. Bila diteruskan, strategi apa yang sesuai untuk debitur ini?
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TERIMA KASIH

MATUR SUWUN
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