
Kredit Bermasalah 
Mencegah & Menyelamatkan 

Lokakarya Praktis 2 (dua) Hari 

Hotel Grand Mercure Kemayoran - Jakarta, 23 – 24 Februari 2017 

“Bad credit was made in a good time”. Ungkapan itu 
(kembali) menunjukkan kebenarannya. Setelah 
ekspansi besar-besaran di tahun 2010an, tahun 
2015 & 2016 merupakan tahun “sengsara” 
perbankan dengan meningkatnya kredit 
bermasalah/macet besar-besaran. Banyak pendapat 
mengatakan bahwa badai ini masih belum berlalu. 
Oleh Karena itu, bank harus memastikan RM 
(Relationship Manager) & seluruh sumber daya 
yang terlibat di perkreditan memiliki kemampuan 
untuk menjaga kualitas kredit.  
 

Jangan sampai ada kredit macet baru lagi! 

Sasaran Lokakarya 

Setelah menyelesaikan program ini, peserta diharapkan mampu untuk: 

• Mengetahui dampak kredit bermasalah terhadap bank, baik 
dampak kualitatif mau pun kuantitatif; 

• Mengenali tanda-tanda awal kredit bermasalah; 

• Mengetahui langkah-langkah pertama yang harus dilakukan begitu 
muncul simpton awal kredit bermasalah; 

• Melakukan restrukturisi kredit dalam rangka penyelamatan kredit. 

Wajib diikuti oleh… 

• Relationship Manager/Officer 

• Account Officer 

• Lending Business Manager 

• Branch Manager 

• Credit Manager/Team Leader 

• Credit Reviewer 

• Credit Analyst 

• Risk management 

• Credit policy Officer/Manager 

• Special Asset Management 

• Restructuring Officer/Manager 

• Soft collection Officer/Manager 

• Credit audit team 

• Credit portfolio team 
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Penyelenggaran 
PT Edcore Indonesia (EDCORE) adalah wujud dari idealisme para pendiri dan partner yang memiliki aspirasi dan 

passion untuk berkontribusi aktif di pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Mereka adalah (ex) praktisi 

perbankan dan konsultan dengan pengalaman puluhan tahun di organisasi/ institusi lokal mau pun global. Itu lah 

yang membentuk unique value proposition EDCORE, yaitu menggabungkan cara kerja perusahaan global dalam 

konteks Indonesia. Untuk pelatihan, fokus EDCORE adalah praktis & down to earth tanpa meninggalkan pengertian 

konsep untuk pesertanya. Klien EDCORE terdiri dari bank-bank besar dan kecil. Misal, Bank BNI, CTBC, KEB Hana 

Bank, ICBC, Bank QNB, Bank Woori Saudara dan lain-lain. Untuk diskusi, e-mail ke info.edcore@gmail.com 

Menara Imperium, LG/08 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1 

Jakarta Selatan - 12980 

Lokakarya praktis 
yang dapat 
diimplementasikan 
langsung begitu 
menyelesaikan 
seluruh sesi 



Topik Bahasan 
Lead Facilitator: E. Frits Putranto 

Dampak Kredit Bermasalah 
Membuka wawasan peserta mengenai efek kredit bermasalah 
terhadap bank & industry, baik sisi kuantitatif mau pun kualitatif. 

 

Pembelajaran Dari Kredit Bermasalah Tahun 2015-16 
Beberapa pelajaran “pahit” perbankan dari kasus-kasus kredit macet 
di kurun tahun tersebut. 

 

[Ringkasan] Regulasi BI/OJK Tentang Kredit 

Bermasalah 
Memastikan para peserta mengerti aspek regulasi, termasuk 
perhitungan pencadangan. Ini adalah hal yang jarang dibahas dalam 
kondisi segalanya berjalan lancer. 

 

Tentang “the first & second line of defense” 
Memberikan pengertian ke peserta mengenai peran mereka untuk 
menjaga kualitas bisnis bank. 

 

The Essence of Account Monitoring 
Membahas berbagai hal yang harus dilakukan setelah pencairan 
kredit. Lebih penting lagi, dapatkan tips untuk menyatukan kegiatan 
ini sebagai bagian dari “business as usual”. 

 

Detecting & Actioning Early Warning Signal 
Membahas berbagai indikator yang mungkin dapat mengakibatkan 
suatu kredit menjadi bermasalah. Lebih penting lagi, tindakan-
tindakan yang harus dilakukan begitu indikator tersebut terjadi. 

 

Practical Tips on Restructuring 
Pelajari dari praktisi hal-hal yang dibutuhkan untuk sukses dalam 
melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit. 

 

Diskusi kelas 
Peserta dapat saling bertanya & bertukar pandangan  
Mengenai berbagai situasi aktual yang dihadapi. 
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Investasi per orang 

Jumlah 

Peserta 

Sampai dengan 

3 Feb’17 

Sejak 

6 Feb’17 

1 – 3 Rp5,0 juta Rp5,5 juta 

Min 4 Rp4,5 juta Rp5,0 juta 

Investasi 

Lokakarya yang akan menyelamatkan bank 
dari kredit bermasalah baru 

Pendaftaran 

Nama institusi : 

Contact person/jabatan : 

No tel yang dihubungi : 

E-mail : 

Catatan 

• Pendaftaran baru dianggal valid setelah 
pembayaran diterima secara efektif oleh 
penyelenggara. 

• Tidak terdapat pengembalian biaya 
pendaftaran. Bila peserta tidak hadir, 
seluruh bahan lokakarya akan dikirim ke 
alamat yang diinginkan di Indonesia. 

• Penggantian peserta dapat dilakukan tanpa 
dikenakan biaya tambahan. Tetapi, satu 
kepesertaan tidak dapat diikuti oleh lebih 
dari satu peserta. 

• Penyelenggara berhak mengubah jadwal 
dan/atau membatalkan acara lokakarya. Bila 
ini terjadi, maka seluruh biaya akan 
dikembalikan tanpa potongan. 

0812-9503-0530 
(Sdri. Desy Permatasari) 

(021) 8370-8168 

info.edcore@gmail.com 

PermataBank 

Cabang Kota Kasablanka, Jakarta 

Rekening No. 121.999.6868 

Atas nama : PT Edcore Indonesia 
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E. Frits Putranto (Frits) adalah Associate 
Partner EDCORE sejak tahun 2015. Bidang 
yang ditekuninya adalah perkreditan 
commercial & corporate, performance 
management, change management dan 
product management.  

Sebelumnya, Frits adalah bankir professional di Bank CIMB-
Niaga selama lebih kurang 17 tahun (1997 – 2015). Jabatan 
terakhirnya adalah Group Head – Vice President yang 
bertanggung jawab untuk urusan Pembiayaan dan Cash 
Management Financial Institution di Pasar Modal. 
 
Sebagian besar karirnya adalah di dunia perkreditan, 
terutama corporate banking. Tetapi, penggemar sepakbola 
ini juga pernah menangani funding untuk corporate banking 
dan product development. Ini yang membuatnya unik & 
mampu meramu berbagai dimensi menjadi satu kesatuan. 
 
Sepanjang perjalanan karirnya, Frits juga banyak terlibat 
dalam proyek strategis, seperti implementasi core banking 
system baru, payment gateway dan internet banking. 
 
Sebagai pembicara/fasilitator, Master of Management 
lulusan Universitas Indonesia ini dikenal sebagai seorang 
yang down to earth, sistematis dan enak diajak diskusi. 


