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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya dan hasil penanganan 

kredit bermasalah pada PT Permodalan Nasional Madani UlaMM Unit X. 

Evaluasi yang dilakukan didasarkan pada data nominatif pembiayaan yang 

diambil per semester mulai dari tahun 2015 - 2017. Selain itu menggunakan data 

tambahan berupa hasil wawancara dengan pihak pihak yang terlibat secara 

langsung.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nominatif rekap 

pembiayaan berdasarkan nilai baki debet yang digolongkan kepada masing 

masing kolektibilitas sesuai SEBI No. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998. 

Selain data berupa baki debet data yang digunakan juga mengambil data 

nominatif pembiayaan berdasarkan jumlah NOA (Number Of Account). Lingkup 

penelitian ini adalah data pembiayaan mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 yang 

disajikan secara semesteran. 

Pengendalian kredit bermasalah dapat dilakukan secara prefentif dan 

represif. Pengendalian prefentif dilakukan dengan menggunakan analisa 5C dan 

7P sedangkan pengendalian represif dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu jalur 

litigasi (secara hukum) dan jalur non-litigasi (secara administratif dan 

kekeluargaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur 

non-litigasi berupa 3R (Restructure Recondition dan Reschedule) menjadi 

alternatif yang paling efisien akan tetapi kurang efektif. Metode penyelesaian 

melaluin jalur non-litigasi yang lebih efektif adalah melalui jalan pelunsan dini 

oleh pihak keluarga atau dengan penjualan jaminan/aset secara sukarela oleh 

debitur akan tetapi alternatif ini kurang efisien dikarenakan membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Untuk jalur litigasi dianggap sebagai jalur yang paling tepat 

apabila debitur kabur / melarikan diri. 

 

Kata Kunci : kredit bermasalah jalur litigasi jalur non-litigasi evaluasi penanganan 

kredit bermasalah.
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