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LATAR BELAKANG POJK NO. 11/POJK.03/2020

Debitur yang  terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung
ataupun tidak langsung

Penyebaran Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)
secara global

POJK NO. 11/POJK.03/2020

Menimbulkan dampak
langsung ataupun tidak
langsung terhadap
kinerja dan kapasitas
debitur 

Meningkatnya
risiko kredit yang
berpotensi
mengganggu
kinerja dan
stabilitas sistem
keuangan

Perlunya kebijakan
stimulus
perekonomian dengan
tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian

Mendorong
optimalisasi
kinerja perbankan

TARGET DEBITUR YANG MENDAPAT PERLAKUKAN KHUSUS

PENETAPAN KUALITAS ASET

RESTRUKTURISASI KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN

Berlaku untuk yang memenuhi persyaratan:

PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU

Pemberian kredit atau pembiayaan/penyediaan dana
lain yang baru kepada debitur yang terkena COVID-19

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang
baru dilakukan terpisah dengan kualitas
kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang telah diberikan
sebelumnya

PELAPORAN

Menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau
Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran

Menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan
Restrukturisasi

Bank menyampaikan laporan secara luring untuk posisi akhir bulan April 2020,  bulan Juni
2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021

PERIODE BERLAKU : HINGGA 31
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Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi



SUBTITLEPOJK TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

(POJK STIMULUS COVID-19)



LATAR BELAKANG

1. Hingga awal Maret 2020, tercatat lebih dari 100.000 kasus wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) yang terkonfirmasi di 114 negara dengan total angka kematian mencapai lebih dari 4.000 kasus.

2. Perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap

kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit

atau pembiayaan, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan

yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga

stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan stimulus

perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19, dengan tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian.

 Instansi Pemerintah lainnya telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendorong

perekonomian.

 Otoritas pengawas di beberapa negara lain a.l. HKMA, BOT dan MAS telah mengeluarkan

kebijakan serupa.



POKOK-POKOK PENGATURAN
Topik Substansi Pengaturan

Ketentuan Umum 1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.

2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur

yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM).

3. Dalam pelaksanaan POJK ini Bank tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran

COVID-19, yang paling sedikit memuat:

a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19; dan

b. sektor yang terkena dampak COVID-19.

Penetapan

Kualitas Aset

Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain kepada debitur yang terkena

dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Penetapan 

Kualitas Kredit

atau Pembiayaan

yang 

direstrukturisasi

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak restrukturisasi

sampai dengan berakhirnya POJK ini.

2. Pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi Bank dilakukan sesuai dengan POJK

mengenai penilaian kualitas aset.

3. Kredit atau pembiayaan yang dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan:

a. disalurkan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM; dan

b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM.



POKOK-POKOK PENGATURAN
Topik Substansi Pengaturan

Pemberian Penyediaan

Dana Baru

1. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur

yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini.

2. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara

terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Pelaporan 1. Bank menyampaikan laporan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan

September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021 secara luring kepada OJK

atas debitur yang memperoleh perlakuan khusus sebagaimana POJK ini.

2. Batas waktu penyampaian laporan yaitu akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.

Ketentuan Peralihan Pada saat POJK ini mulai berlaku, ketentuan dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

Ketentuan Penutup 1. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2. POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.



DEFINISI DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK

 Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19

yaitu debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban

pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease

2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara

lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke

Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa

negara.

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat

keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah

terdampak COVID-19.

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena

terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara

lain yang telah terdampak COVID-19.



TRANSITION SLIDE 3

TERIMA KASIH



PERBANDINGAN SUBSTANSI PENGATURAN

Topik Rancangan POJK Stimulus COVID-19 Pengaturan Dalam Kondisi Normal 

Penetapan

kualitas aset

Penetapan kualitas kredit dapat hanya

didasarkan atas ketepatan pembayaran

pokok dan/atau bunga, untuk kredit

dengan plafon sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah)

BUK
(POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset

BUK)

Penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan atas ketepatan

pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk kredit dengan plafon

sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BUS & UUS
(POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS

dan UUS)

Penetapan kualitas pembiayaan dapat hanya didasarkan atas faktor

penilaian kemampuan membayar, untuk pembiayaan dengan plafon

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BPR & BPRS
(POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR)

dan (POJK No.29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

BPRS)

Penetapan kualitas kredit hanya didasarkan atas ketepatan

pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk kredit: dengan plafon

sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



PERBANDINGAN SUBSTANSI PENGATURAN

Topik Rancangan POJK Stimulus 

COVID-19

Pengaturan Dalam Kondisi Normal 

Penetapan

kualitas kredit / 

Pembiayaan

yang 

direstrukturisasi

Kualitas Kredit yang

direstrukturisasi akibat

dampak COVID-19 ditetapkan

lancar sejak restrukturisasi

sampai dengan berakhirnya

masa berlaku POJK

Stimulus COVID-19.

BUK, BUS & UUS
(POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset BUK)

dan (POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset

BUS dan UUS)

a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan

Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut

selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;

b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit

sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi

kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara

berturut turut selama 3 (tiga) kali periode.

BPR & BPRS
(POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR) dan

(POJK No.29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS)

a. paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum

direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau;

b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi

kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang

lancar.



PERBANDINGAN SUBSTANSI PENGATURAN

Topik Rancangan POJK 

Stimulus COVID-19

Pengaturan Dalam Kondisi Normal 

Pemberian

Kredit / 

Pembiayaan/ 

Penyediaan

Dana Lain yang 

Baru

a. Bank dapat

memberikan

kredit/pembiayaan/

penyediaan dana

lain yang baru bagi

debitur yang

terkena dampak

penyebaran Covid-

19.

b. Penetapan kualitas

kredit/pembiayaan/

penyediaan dana

lain yang baru

tersebut di atas

dilakukan secara

terpisah dengan

kualitas

kredit/pembiayaan/

penyediaan dana

lain yang telah ada

sebelumnya

BUK
(POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset BUK)

a. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap kredit yang digunakan untuk

membiayai 1 (satu) debitur.

b. Penetapan kualitas yang sama terhadap kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1

berlaku pula terhadap kredit yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

BUS & UUS
(POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS)

a. Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang

digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank, dengan kualitas yang

sama.

b. Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aset Produktif

berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang

dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi

BPR & BPRS
POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan

Penghapusan Aset Produktif BPR) dan (POJK No.29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS)

a. BPR menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang sama terhadap

beberapa rekening Kredit yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu)

proyek atau usaha yang sama pada BPR yang sama; dan/atau

b. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR secara bersama-sama yang digunakan untuk

membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan

perjanjian Kredit bersama



Frequently Asked Questions 

Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020  

tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 

 Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

 

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini? 

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk 

debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas 

sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 

untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem 

keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus 

perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. 

 

2. Apa kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini? 

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk 

debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 

karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara 

langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. 

Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain: 

a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan 

ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning 

beberapa negara. 

b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara 

signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok 

ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. 

c. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur 

karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok 

ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. 

 

3. Bagaimana perlakuan untuk debitur yang termasuk dalam sektor ekonomi 

pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan 

pertambangan, namun tidak terkena dampak dari COVID-19? 

Perlakuan khusus dalam POJK ini tidak dapat diterapkan Bank kepada debitur 

tersebut. 

 

4. Apakah dimungkinkan debitur dengan sektor ekonomi selain pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, 

mendapatkan perlakuan khusus sesuai POJK ini? 

Perlakuan khusus dalam POJK ini dapat diterapkan Bank kepada debitur tersebut, 

sepanjang berdasarkan self-assessment Bank debitur dimaksud terkena dampak 

COVID-19. Oleh karena itu, Bank harus memiliki pedoman yang paling sedikit 

menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor 

yang terdampak. 

  



5. Bagaimanakah tata cara restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat ditetapkan 

lancar sesuai POJK ini? 

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila 

diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan 

restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. 

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai 

penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:  

a. penurunan suku bunga;  

b. perpanjangan jangka waktu;  

c. pengurangan tunggakan pokok;  

d. pengurangan tunggakan bunga;  

e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau  

f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

 

6. Apakah perlakuan khusus penetapan lancar untuk kredit/pembiayaan yang 

direstrukturisasi dapat berlaku untuk debitur UMKM? 

Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada 

seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak COVID-19. 

Pemberian perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. 

 

7. Dalam hal bank telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan atas debitur 

yang terkena dampak COVID-19 sebelum pemberlakuan POJK ini, apakah Bank 

dapat menetapkan kualitas kredit/pembiayaan tersebut menjadi lancar dan pada 

periode pelaporan akhir bulan Maret 2020 dilaporkan lancar? 

Ya, dalam kondisi di atas, Bank dapat menetapkan kredit/pembiayaan yang 

direstrukturisasi tersebut menjadi kualitas lancar dan pada saat pelaporan akhir bulan 

Maret 2020 dilaporkan lancar. 

Contoh: 

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak COVID-19 

pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum POJK ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap 

dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini yaitu ditetapkan lancar sejak 

laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020. 

 

8. Bagaimana penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang telah direstrukturisasi 

sebelum debitur terkena dampak COVID-19? 

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud tetap mengacu 

pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. Bank dapat menetapkan kualitas 

lancar sebagaimana POJK ini dalam hal dilakukan direstrukturisasi kembali untuk 

kredit/pembiayaan dimaksud. 

 

9. Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas, 

bagaimana penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi untuk 

debitur dimaksud? 

Kualitas seluruh kredit/pembiayaan debitur terkena dampak COVID-19 yang 

direstrukturisasi dengan menggunakan POJK ini dapat ditetapkan lancar. 

Contoh: 

Debitur C yang telah ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 

memiliki fasilitas sebagai berikut: 



 

Fasilitas 
Kredit/Pembiayaan 

Plafon Keterangan 

Fasilitas 1 
(Kredit/Pembiayaan 

Investasi) 
Rp2.000.000.000,00 

Cashflow terganggu akibat 
dampak COVID-19 

Fasilitas 2 
(Kredit/Pembiayaan 

Modal Kerja) 
Rp1.000.000.000,00 

Cashflow terganggu akibat 
dampak COVID-19 

Fasilitas 3 
(Kredit/Pembiayaan 

Konsumsi) 
Rp6.000.000.000,00 

Cashflow tidak terganggu 
akibat dampak COVID-19 

 

Dalam hal terhadap ketiga fasilitas kredit/pembiayaan tersebut dilakukan 

restrukturisasi dengan menggunakan POJK ini, maka Bank dapat menetapkan kualitas 

lancar untuk seluruh fasilitas kredit/pembiayaan Debitur C (termasuk Fasilitas Kredit 

3 yang cashflow-nya tidak terganggu) sejak dilakukan restrukturisasi.  

Namun jika terhadap fasilitas kredit/pembiayaan 3 (yang cashflow-nya tidak terganggu) 

tidak dilakukan restrukturisasi menggunakan POJK ini dan kualitasnya selain lancar, 

maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar. Penetapan kualitas fasilitas 

kredit/pembiayaan 3 tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada peraturan OJK 

mengenai penilaian kualitas aset (berdasarkan 3 pilar) atau POJK ini (berdasarkan 

ketepatan membayar).  

 

10. Bagaimana penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain 

yang baru kepada debitur yang terkena dampak COVID-19? 

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur 

terkena dampak COVID-19 dilakukan secara terpisah dengan kualitas 

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang telah diberikan kepada debitur sebelum 

terkena dampak COVID-19, baik untuk penetapan kualitas 

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain (lancar, dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, atau macet) maupun perhitungan plafon. Dengan demikian, untuk 

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru diberikan setelah debitur terkena 

dampak COVID-19, kualitas dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran 

untuk plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang hanya 

dihitung atas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru (terpisah dari plafon 

fasilitas existing).  

Contoh: 

Debitur D dan E memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Fasilitas 

Kredit/Pembiayaan/ 

Penyediaan Dana Lain 

Debitur D Debitur E 

Fasilitas 1 Rp1.000.000.000,00 Rp7.000.000.000,00 

Fasilitas 2 Rp1.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 

Fasilitas 1 Baru Rp11.000.000.000,00 Rp7.000.000.000,00 

Fasilitas 2 Baru - Rp1.000.000.000,00 



Debitur D: 

 Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (existing) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

 Kualitas Fasilitas 1 (baru) tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 

penetapan kualitas fasilitas 1 (baru) dilakukan secara terpisah dengan kualitas 

fasilitas 1 dan 2 (existing). 

Debitur E: 

 Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (existing) tidak dapat didasarkan pada ketepatan 

pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah).  

 Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (baru) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 

penetapan kualitas fasilitas 1 dan 2 (baru) dilakukan secara terpisah dengan 

kualitas fasilitas 1 dan 2 (existing). 
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Frequently Asked Questions (FAQ) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang  

Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 

 

Penetapan Debitur yang Terkena Dampak COVID-19 

1. Apa kriteria debitur yang eligible untuk mendapatkan restrukturisasi dengan 

POJK Stimulus COVID-19? 

Kriteria debitur yang eligible untuk dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19 adalah debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak 

langsung dari penyebaran COVID-19. Selanjutnya dalam S-7/D.03/2020 tanggal 14 

April 2020 perihal Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 

ditegaskan bahwa Bank diharapkan secara proaktif mengidentifikasi debitur-debitur 

yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena COVID-19. Dengan 

berdasarkan pada POJK dan surat tersebut, maka debitur yang eligible adalah debitur 

yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak penyebaran COVID-19 dan 

debitur tersebut memiliki kinerja yang baik sebelum COVID-19. Kriteria kinerja yang 

baik adalah kualitas aset debitur tersebut paling tidak Lancar atau Dalam Perhatian 

Khusus sebelum dampak COVID-19, namun diperkirakan kinerja debitur tersebut 

dapat menurun karena COVID-19, sehingga diperlukan langkah restrukturisasi untuk 

mengantisipasi hal tersebut.  

 

2. Apabila debitur memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 1, namun 

karena banyaknya antrian kredit/pembiayaan yang harus direstrukturisasi 

sehingga dalam waktu tunggu tersebut kualitas debitur menjadi NPL, apakah 

debitur tersebut tetap eligible untuk mendapatkan restrukturisasi berdasarkan 

POJK Stimulus COVID-19? 

Terhadap debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19. 

 

3. Terhadap debitur sebagaimana dijelaskan pada angka 2, apakah Bank boleh tetap 

menggunakan kualitas kredit debitur tersebut sebagaimana kualitas kredit debitur 

sebelum terdampak COVID-19 (misalnya tetap Lancar atau tetap DPK), selama 

periode proses pengajuan restrukturisasi?  

Dalam hal Bank akan menggunakan kualitas kredit debitur tersebut sebelum 

terdampak COVID-19 sambil menunggu antrian persetujuan restrukturisasi sesuai 

POJK Stimulus COVID-19 untuk debitur tersebut, harus dipastikan bahwa Bank telah 

melakukan assessment sehingga dapat dipastikan debitur tersebut sudah memenuhi 

kriteria untuk dilakukan restrukturisasi sesuai POJK 11 dan kredit tersebut memang 

akan dilakukan restrukturisasi dalam periode yang dekat.  

 

4. Apabila debitur pernah dilakukan restrukturisasi sebelum adanya dampak COVID-

19 dan kualitas kredit/pembiayaan tersebut telah mengalami perbaikan (misalnya 

telah menjadi Lancar), namun karena adanya dampak COVID-19 terjadi 

kemungkinan penurunan kinerja debitur, apakah debitur eligbile untuk dapat 

dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19? 

Kelayakan debitur tersebut untuk dapat direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19 tergantung dari hasil asessment Bank terhadap historikal kinerja debitur 

tersebut dan penyebab dari restrukturisasi yang pernah dilakukan sebelumnya. 

 

5. Apabila terdapat restrukturisasi yang dilakukan terhadap debitur yang memenuhi 

kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 1, namun restrukturisasi tersebut 

dilakukan sebelum berlakunya POJK Stimulus COVID-19 apakah Bank perlu 
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melakukan restrukturisasi ulang atas kredit/pembiayaan tersebut sehingga dapat 

diperlakukan dan dilaporkan sebagai restrukturisasi COVID-19? 

Bank tidak perlu melakukan restrukturisasi ulang sepanjang restrukturisasi dilakukan 

setelah debitur terkena dampak COVID-19. Bank dapat memperlakukan dan 

melaporkan restrukturisasi tersebut sebagai restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19.  

 

6. Dalam hal terdapat kredit/pembiayaan dengan sumber pembayaran adalah gaji 

debitur namun karena adanya dampak COVID-19 terdapat pengurangan atau 

pemotongan penghasilan lainnya (misalnya tunjangan hari raya dan bonus 

lainnya), apakah debitur dimaksud eligible untuk mendapatkan relaksasi 

restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19? 

Bank perlu memperhatikan keterbatasan kapasitas Bank dalam menyerap risiko yang 

timbul sebagai dampak COVID-19 dan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko, 

restrukturisasi hanya untuk debitur yang benar-benar terdampak sehingga Bank tidak 

mengalami kesulitan likuiditas ke depannya. 

Untuk kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal sumber pembayaran 

kredit/pembiayaan adalah gaji tetap yang tidak terdapat pengurangan atau 

pemotongan, Bank dapat untuk tidak melakukan restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19. Namun demikian, Bank tetap dapat memberikan restrukturisasi 

kepada debitur tersebut namun dengan perlakuan sebagaimana diatur mengacu 

kepada POJK Kualitas Aset. 

 

7. Sesuai dengan POJK Stimulus COVID-19, Bank diharuskan memiliki pedoman 

terkait debitur yang terkena dampak COVID-19. Dalam hal terdapat debitur 

terkena dampak COVID-19 akan tetapi tidak masuk kriteria internal Bank, apakah 

debitur dapat direstrukturisasi dengan menggunakan POJK Kualitas Aset? 

Pedoman internal merupakan panduan bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi 

berdasarkan POJK Stimulus COVID-19 sehingga terdapat kejelasan dan kesamaan 

perlakuan di internal Bank dalam melakukan restrukturisasi. Pedoman restrukturisasi 

Bank harus disusun sejalan dengan pengaturan di POJK Stimulus COVID-19 serta 

Surat KEPP  

No.S-7/D.03/2020, yang antara lain mencakup kriteria debitur yang eligible untuk 

mendapatkan restrukturisasi COVID-19. Dengan demikian, Bank dapat menetapkan 

debitur yang eligible untuk mendapat restrukturisasi sesuai pedoman internal Bank. 

Dalam hal terdapat debitur yang tidak memenuhi kriteria internal Bank, maka debitur 

tersebut tidak eligibile untuk mendapatkan restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19. Terhadap debitur tersebut, Bank dapat melakukan restrukturisasi sesuai 

dengan POJK Kualitas Aset.  

 

8. Jika terdapat kondisi dimana Individu (personal/PIC) debitur terjangkit COVID-19, 

sedangkan kondisi usaha / perusahaan tempat debitur bekerja tidak terdampak 

COVID-19, apakah debitur tersebut masuk dalam kategori sebagai debitur yang 

dapat diberikan skim stimulus ini? 

Sesuai POJK Stimulus COVID-19, debitur yang terkena dampak COVID-19 adalah 

debitur yang mengalami  kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena 

debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19. Dengan demikian, 

penekanannya lebih kepada apakah cashflow debitur dimaksud terganggu dan 

mengalami kesulitan pembayaran kredit/pembiayaan sebagai dampak COVID-19. Bank 

dapat menentukan kriteria debitur yang terganggu cashflow-nya misalnya debitur 

dengan penurunan cashflow sebesar persentase tertentu. Dalam hal cashflow debitur 

tidak terganggu, maka tidak memenuhi kriteria debitur terdampak COVID-19 

sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.  
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Penetapan Kualitas Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi 

9. Apakah sampai dengan 31 Maret 2021, Bank dapat melakukan restrukturisasi 

berulang terhadap debitur yang terdampak COVID-19 dengan kualitas 

kredit/pembiayaan mengikuti POJK Stimulus COVID-19 (langsung Lancar 

kembali)? 

POJK Stimulus COVID-19 tidak membatasi frekuensi Bank dalam melakukan 

restrukturisasi selama periode stimulus, sehingga kredit/pembiayaan yang dilakukan 

restrukturisasi ulang dapat ditetapkan Lancar. Namun demikian, Bank hendaknya 

melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi 

debitur, sehingga inefisiensi yang kemungkinan dapat terjadi karena restrukturisasi 

berulang dapat diminimalisir dan restrukturisasi dilakukan bukan semata hanya dalam 

rangka perbaikan kualitas tanpa memperhatikan prospek usaha debitur.  

 

10. Apabila debitur telah mengikuti program restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19 namun karena kondisi tidak membaik debitur tidak dapat 

melakukan pembayaran setelah beberapa periode, apakah kualitas debitur dapat 

disesuaikan berdasarkan jumlah hari tunggakan atau ditetapkan Lancar hingga 

POJK Stimulus COVID-19 berakhir di Maret 2021? 

Sesuai dengan POJK Stimulus COVID-19 disebutkan kualitas kredit/pembiayaan yang 

direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi sampai dengan 

stimulus berakhir, sehingga tidak melihat lagi pembayaran dari debitur. Dalam hal 

terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian 

restrukturisasi, Bank perlu melakukan assessment ulang mengenai ketepatan skema 

restrukturisasi sesuai kondisi debitur (termasuk melakukan restrukturisasi ulang jika 

dinilai perlu) sehingga NPL Bank tidak meningkat drastis pada saat periode stimulus 

selesai atau pendekatan yang lebih konservatif yaitu dengan menurunkan kualitas 

debitur sesuai dengan jumlah hari tunggakan dan meningkatkan pembentukan CKPN 

atas debitur tersebut.  

11. Apakah sampai dengan 31 Maret 2021, Bank dapat melakukan restrukturisasi 

berulang terhadap debitur yang terdampak COVID-19 dengan kualitas 

kredit/pembiayaan mengikuti POJK Stimulus COVID-19 (langsung Lancar 

kembali)? 

POJK Stimulus COVID-19 tidak membatasi frekuensi Bank dalam melakukan 

restrukturisasi selama periode stimulus, sehingga kredit/pembiayaan yang dilakukan 

restrukturisasi ulang dapat ditetapkan Lancar. Namun demikian, Bank hendaknya 

melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi 

debitur, sehingga inefisiensi yang kemungkinan dapat terjadi karena restrukturisasi 

berulang dapat diminimalisir dan restrukturisasi dilakukan bukan semata hanya dalam 

rangka perbaikan kualitas tanpa memperhatikan prospek usaha debitur.  

  

12. Dalam kasus apabila debitur melakukan wanprestasi setelah dilakukan 

restrukturisasi, apakah Bank tetap dapat menetapkan kualitas Lancar untuk 

debitur tersebut sampai dengan 31 Maret 2021? 

Sesuai POJK Stimulus COVID-19, Bank dapat menetapkan kualitas Lancar untuk 

debitur dimaksud. Namun, Bank hendaknya melakukan penilaian terhadap kinerja 

debitur dan apabila diperkirakan tidak akan mengalami perbaikan maka sebagai 

bentuk pelaksanaan manajemen risiko, Bank dapat tidak menetapkan kualitas 

kredit/pembiayaan tersebut sebagai Lancar sampai dengan 31 Maret 2021 dan Bank 

dapat mulai melakukan pembentukan CKPN atas kredit/pembiayaan tersebut.  
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Jangka Waktu Restrukturisasi 

13. Apabila Bank memiliki program restrukturisasi lebih dari 12 bulan untuk debitur 

terkena dampak COVID-19 apakah tetap dapat menggunakan POJK Stimulus 

COVID-19 ini sebagai dasar restrukturisasi? 

Tidak terdapat pembatasan jangka waktu skema restrukturisasi kredit/pembiayaan 

sebagai dampak COVID-19 sehingga jangka waktu perjanjian kredit/pembiayaan 

restrukturisasi diperbolehkan melebihi 31 Maret 2021. Namun demikian penetapan 

kualitas sebagai Lancar hanya berlaku s.d 31 Maret 2021 dan selanjutnya mengacu 

pada POJK Kualitas Aset.  

Penetapan One Obligor 

14. Apakah konsep one obligor dapat diterapkan pada kredit/pembiayaan yang 

direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19? Misalnya pada Bank A 

debitur sudah direstrukturisasi dengan menggunakan dasar POJK Stimulus COVID-

19 dan menjadi berkualitas Lancar, sementara pada Bank B belum 

direstrukturisasi dan memiliki kualitas yang telah turun menjadi dalam perhatian 

khusus, apakah kualitas kredit/pembiayaan menjadi perlu disamakan? 

Untuk kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi dan ditetapkan Lancar 

sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus COVID-19, Bank  tidak diwajibkan untuk 

menerapkan konsep one obligor. Dengan demikian kualitas kredit/pembiayaan yang 

direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19 dapat berbeda dengan kualitas 

kredit/pembiayaan debitur tersebut di Bank lain.  

Hal ini juga berlaku untuk kredit/pembiayaan baru yang disalurkan kepada debitur 

yang terkena dampak COVID-19 pada Bank yang sama, dimana terhadap 

kredit/pembiayaan dimaksud tidak perlu diterapkan konsep one obligor. 

 

Pengakuan akrual bunga dan/atau pokok 

15. Dalam hal Bank memberikan skema restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19 berupa pemberian penundaan atau pengurangan pembayaran bunga 

dan/atau pokok selama periode tertentu (payment holiday), apakah Bank dapat 

melakukan akrual bunga dan/atau pokok atas kredit/pembiayaan tersebut dalam 

pembukuan Bank? 

Sesuai PSAK 71, pendapatan bunga diakui secara accrual menggunakan suku bunga 

efektif (EIR) awal sesuai dengan arus kas modifikasi kontrak kredit, bank menerapkan 

paragraf 5.4.3 PSAK 71 dalam menghitung kerugian modifikasi kontrak kredit 

dimaksud. Namun demikian dalam kondisi ketidakpastian bank tidak praktis untuk 

menerapkan PSAK 71 secara utuh. 

Untuk penundaan pembayaran bunga dan/atau pokok selama periode tertentu maka 

secara substansi dan diperkuat dengan aspek legal perjanjian restrukturisasi bahwa 

Bank sudah tidak memiliki ekspektasi untuk menerima pembayaran bunga dan/atau 

pokok, maka Bank mempertimbangkan tidak boleh melakukan accrual atas bunga 

dan/atau pokok selama periode payment holiday tersebut. Dalam kondisi ini, Bank juga 

dapat mensyaratkan dalam perjanjian restrukturisasi agar debitur juga tidak 

melakukan pengakuan biaya bunga dalam pembukuannya untuk menghindari 

permasalahan perpajakan dimasa mendatang.  

Selanjutnya, untuk pengurangan pembayaran bunga dan/atau pokok selama periode 

tertentu maka dapat melakuan accrual pembayaran bunga dan/atau pokok sesuai yang 

diperjanjikan dalam perjanjian restrukturisasi. Namun demikian, Bank diharapkan 

tetap melakukan asessment atas realisasi pembayaran tersebut, dan segera 

menghentikan accrual bunga dan/atau pokok dalam Bank debitur wanprestasi dan 

Bank memperkirakan bahwa kinerja debitur tidak akan membaik. 
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Frequently Asked Questions (FAQ) 

(Bank Perkreditan Rakyat) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 

 

A. Umum 

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK 

Stimulus COVID-19)?  

Perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdampak 

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur 

termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan 

stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh 

karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga 

stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan 

kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran 

COVID-19. 

 

2. Apa kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK 

Stimulus COVID-19?  

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK Stimulus COVID-19 

adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari 

penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor 

ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, 

pertanian, dan pertambangan.  Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara 

lain:   

a. Debitur yang terkena dampak jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke 

Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning 

beberapa negara, sehingga usaha debitur misalnya rumah makan, travel atau 

toko souvenir di wilayah terdampak menjadi kehilangan customer/pembeli 

karena berkurangnya wisatawan.   

b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara 

signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok 

ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19, sehingga usaha debitur 

pelaku UMKM misalnya yang bergerak di bidang kerajinan, makanan, atau 

pertanian/perikanan tidak dapat melakukan ekspor hasil produksinya.  

c. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur 

karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok 

ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. 

d. Debitur yang terkena dampak kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial 

berskala besar sehingga tidak dapat melakukan usahanya atau mengalami 

penurunan volume usaha, antara lain pedagang pasar, atau pengusaha 

transportasi umum.  

 

3. Bagaimana perlakuan untuk debitur yang termasuk dalam sektor ekonomi 

pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan 

pertambangan, namun tidak terkena dampak dari COVID-19? 

Perlakuan khusus dalam POJK Stimulus COVID-19 tidak dapat diterapkan BPR 

kepada debitur tersebut. 
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4. Apakah dimungkinkan debitur dengan sektor ekonomi selain pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan 

pertambangan, mendapatkan perlakuan khusus sesuai POJK Stimulus COVID-

19? 

Perlakuan khusus dalam POJK Stimulus COVID-19 dapat diterapkan BPR kepada 

debitur tersebut, sepanjang berdasarkan self-assessment BPR debitur dimaksud 

terkena dampak COVID-19. Oleh karena itu, BPR harus memiliki pedoman yang 

paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-

19 serta sektor yang terdampak. 

 

5. Apakah kebijakan stimulus kredit bagi debitur yang terkena dampak 

penyebaran COVID-19 dapat diterapkan selama jangka waktu kredit? 

Penerapan kebijakan stimulus kredit bagi debitur yang terkena dampak penyebaran 

COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, setelah tanggal 31 Maret 

2021, penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit mengacu pada POJK 

No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif BPR (POJK KAP PPAP BPR).  

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, BPR 

diharapkan dapat melakukan review terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus 

dimaksud secara berkala untuk mencegah terjadinya lonjakan NPL pada saat 

berakhirnya masa berlaku kebijakan dan/atau setelah berakhirnya dampak 

penyebaran COVID-19. 

 

B. Kebijakan Penetapan Kualitas Aset 

6. Apa kebijakan perlakuan khusus terkait penetapan kualitas kredit debitur yang 

diatur dalam POJK Stimulus COVID-19? 

BPR dapat menetapkan kualitas kredit bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 

dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar hanya didasarkan pada ketepatan 

pembayaran pokok dan/atau bunga.  

 

7. Dalam hal terdapat BPR yang tetap menetapkan kualitas kredit debitur yang 

terkena dampak COVID-19 dengan plafon Rp 8 miliar didasarkan pada prospek 

usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, apakah BPR tersebut 

melanggar POJK Stimulus COVID-19? 

Tidak, BPR tidak melanggar POJK Stimulus COVID-19 karena dalam rangka 

penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, BPR tetap diperkenankan 

menetapkan kualitas kredit debitur dimaksud didasarkan pada ketiga pilar 

sebagaimana POJK KAP PPAP BPR. 

 

8. Apakah BPR tetap dapat memberikan kredit baru kepada debitur yang terkena 

dampak penyebaran COVID-19? Bagaimana mekanisme penetapan kualitas 

kredit baru tersebut? 

BPR tetap dapat memberikan kredit baru kepada debitur yang terkena dampak 

penyebaran COVID-19. Adapun penetapan kualitas kredit baru tersebut dilakukan 

terpisah dari kualitas kredit yang telah diberikan sebelum debitur terkena dampak 

penyebaran COVID-19, baik dari aspek penetapan golongan kualitasnya, maupun 

dasar penetapannya. Dengan demikian, untuk kredit baru yang diberikan setelah 

debitur terkena dampak COVID-19, kualitas dapat hanya didasarkan pada 

ketepatan pembayaran untuk plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) yang hanya dihitung atas kredit yang baru (terpisah dari plafon 

fasilitas existing).  
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Contoh: Debitur A dan B memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Kredit Debitur A Debitur B 

Fasilitas 1 (existing) Rp500 juta Rp 6 miliar 

Fasilitas 2 (existing) Rp 2 miliar Rp 5 miliar 

Fasilitas 3 (baru) Rp 11 miliar Rp 700 juta 

Fasilitas 4 (baru) - Rp 100 juta 

Penetapan kualitas kredit kedua debitur adalah  sebagai berikut: 

a. Debitur A: 

- Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (existing) dapat didasarkan pada ketepatan 

pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). 

- Kualitas Fasilitas 3 (baru) tidak dapat didasarkan pada ketepatan 

pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 3 (baru) dilakukan secara 

terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (existing). 

b. Debitur B: 

- Kualitas Fasilitas 1 tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00   (sepuluh miliar rupiah). 

- Kualitas Fasilitas 2, 3 (baru) dan 4 (baru) dapat didasarkan pada ketepatan 

pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 3 (baru) dan 4 (baru) 

dilakukan secara terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (existing). 

 

C. Kebijakan Restrukturisasi Kredit 

9. Apa kriteria debitur yang eligible untuk mendapatkan restrukturisasi dengan 

POJK Stimulus COVID-19? 

Debitur yang eligible adalah debitur yang secara langsung maupun tidak langsung 

terdampak penyebaran COVID-19 dan debitur tersebut memiliki kinerja yang baik 

sebelum COVID-19. Kriteria kinerja yang baik adalah kualitas aset debitur tersebut 

paling tidak Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum dampak COVID-19, 

namun diperkirakan kinerja debitur dapat menurun karena COVID-19, sehingga 

diperlukan langkah restrukturisasi untuk mengantisipasi hal tersebut.  

BPR diharapkan secara proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini 

berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena COVID-19. 

 

10. Apabila debitur memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 9, 

namun karena banyaknya antrian kredit yang harus direstrukturisasi sehingga 

dalam waktu tunggu tersebut kualitas debitur menjadi NPL, apakah debitur 

tersebut tetap eligible untuk mendapatkan restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19? 

Terhadap debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19. 

 

11. Terhadap debitur sebagaimana dijelaskan pada angka 10, apakah BPR boleh 

tetap menggunakan kualitas kredit debitur tersebut sebagaimana kualitas 

kredit debitur sebelum terdampak COVID-19 (misalnya tetap Lancar atau tetap 

DPK), selama periode proses pengajuan restrukturisasi? 

Dalam hal BPR akan menggunakan kualitas kredit debitur sebelum terdampak 

COVID-19 sambil menunggu antrian persetujuan restrukturisasi untuk debitur 

tersebut sesuai POJK Stimulus COVID-19, harus dipastikan bahwa BPR telah 

melakukan assessment sehingga dapat dipastikan debitur tersebut sudah 

memenuhi kriteria untuk dilakukan restrukturisasi sesuai POJK Stimulus COVID-
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19 dan kredit tersebut memang akan dilakukan restrukturisasi dalam periode yang 

dekat. 

 

12. Bagaimana kebijakan perlakuan khusus terkait penetapan kualitas kredit 

debitur yang telah direstrukturisasi yang diatur dalam POJK Stimulus COVID-

19? 

Kualitas kredit debitur yang direstrukturisasi yang memenuhi kriteria sebagai 

debitur yang mendapat perlakuan khusus sesuai POJK Stimulus COVID-19 dapat 

langsung ditetapkan Lancar.  

 

13. Bagaimanakah tata cara restrukturisasi kredit yang dapat ditetapkan lancar 

sesuai POJK Stimulus COVID-19? 

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan Lancar apabila 

diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan 

restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. 

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai 

penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 

a. penurunan suku bunga; 

b. perpanjangan jangka waktu; 

c. pengurangan tunggakan pokok; 

d. pengurangan tunggakan bunga; 

e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 

f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

 

Adapun restrukturisasi berupa konversi kredit menjadi penyertaan modal 

sementara tidak diperkenankan pada BPR. 

 

14. Apakah perlakuan khusus penetapan Lancar untuk kredit yang 

direstrukturisasi dapat berlaku untuk debitur UMKM? 

BPR dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit kepada seluruh debitur, 

termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak COVID-19. Pemberian 

perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon. 

 

15. Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas, 

bagaimana penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi untuk debitur 

dimaksud? 

Kualitas seluruh kredit debitur terkena dampak COVID-19 yang direstrukturisasi 

dengan menggunakan POJK Stimulus COVID-19 dapat ditetapkan Lancar.     

Contoh: Debitur C yang telah ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak 

COVID-19 memiliki fasilitas sebagai berikut: 

 

Fasilitas Kredit Plafon Keterangan 

Fasilitas 1 – Konsumtif Rp 500 juta Cashflow terganggu akibat 

dampak COVID-19 

Fasilitas 2 – Modal 

Kerja 

Rp 1 miliar Cashflow terganggu akibat 

dampak COVID-19 

Fasilitas 3 – Investasi Rp 6 miliar Cashflow tidak terganggu 

akibat dampak Covid- 19 

 

Dalam hal terhadap ketiga fasilitas kredit tersebut dilakukan restrukturisasi dengan 

menggunakan POJK Stimulus COVID-19, maka BPR dapat menetapkan kualitas 

Lancar untuk seluruh fasilitas kredit Debitur C (termasuk fasilitas 3 yang cashflow-

nya tidak terganggu) sejak dilakukan restrukturisasi. Namun jika terhadap fasilitas 



-9- 
 

3 (yang cashflow-nya tidak terganggu) tidak dilakukan restrukturisasi 

menggunakan POJK Stimulus COVID-19 dan kualitasnya selain Lancar, maka tidak 

dapat langsung ditetapkan berkualitas Lancar. Penetapan kualitas fasilitas 3 

tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian 

kualitas aset (berdasarkan 3 pilar) atau POJK Stimulus COVID-19 (berdasarkan 

ketepatan membayar).  

 

16. Apabila debitur pernah dilakukan restrukturisasi sebelum adanya dampak 

COVID-19 dan kualitas kredit tersebut telah mengalami perbaikan (misalnya 

telah menjadi Lancar), namun karena adanya dampak COVID-19 terjadi 

kemungkinan penurunan kinerja debitur, apakah debitur eligible untuk dapat 

dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19? 

Kelayakan debitur tersebut untuk dapat direstrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19 tergantung dari hasil asessment BPR terhadap historikal 

kinerja debitur tersebut dan penyebab dari restrukturisasi yang pernah dilakukan 

sebelumnya, yaitu debitur memiliki kinerja baik dan terdampak COVID-19. 

 

17. Apabila terdapat restrukturisasi yang dilakukan terhadap debitur yang 

memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 16, namun 

restrukturisasi tersebut dilakukan sebelum berlakunya POJK Stimulus COVID-

19 apakah BPR perlu melakukan restrukturisasi ulang atas kredit tersebut 

sehingga dapat diperlakukan dan dilaporkan sebagai restrukturisasi COVID-19? 

BPR tidak perlu melakukan restrukturisasi ulang dan BPR dapat memperlakukan 

dan melaporkan restrukturisasi tersebut sebagai restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19.  

 

18. Dalam hal terdapat kredit dengan sumber pembayaran adalah gaji debitur 

namun karena adanya dampak COVID-19 terdapat pengurangan atau 

pemotongan penghasilan lainnya (misalnya tunjangan hari raya dan bonus 

lainnya), apakah debitur dimaksud eligible untuk mendapatkan relaksasi 

restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19? 

BPR perlu memperhatikan keterbatasan kapasitas BPR dalam menyerap risiko yang 

timbul sebagai dampak COVID-19 dan dengan mempertimbangkan pengelolaan 

risiko, restrukturisasi hanya untuk debitur yang benar-benar terdampak sehingga 

BPR tidak mengalami kesulitan likuiditas ke depannya. 

Untuk kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal sumber pembayaran 

kredit adalah gaji tetap yang tidak terdapat pengurangan atau pemotongan, BPR 

tetap dapat memberikan restrukturisasi kepada debitur tersebut dengan mengacu 

kepada POJK KAP PPAP BPR. 

 

19. Sesuai dengan POJK Stimulus COVID-19, BPR diharuskan memiliki pedoman 

terkait debitur yang terkena dampak COVID-19. Dalam hal terdapat debitur 

terkena dampak COVID-19 akan tetapi tidak masuk kriteria internal BPR, 

apakah debitur dapat direstrukturisasi dengan menggunakan POJK KAP PPAP 

BPR? 

  Pedoman internal merupakan panduan bagi BPR untuk melakukan restrukturisasi 

berdasarkan POJK Stimulus COVID-19 sehingga terdapat kejelasan dan kesamaan 

perlakuan di internal BPR dalam melakukan restrukturisasi. Pedoman 

restrukturisasi BPR harus disusun sejalan dengan pengaturan di POJK Stimulus 

COVID-19, yang antara lain mencukup kriteria debitur yang eligible untuk 

mendapatkan restrukturisasi COVID-19. Dengan demikian, BPR dapat menetapkan 

debitur yang eligible untuk mendapat restrukturisasi sesuai pedoman internal BPR. 

Terhadap debitur tersebut, BPR dapat melakukan restrukturisasi sesuai dengan 

POJK KAP PPAP BPR.  
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20. Jika terdapat kondisi di mana individu (personal/PIC) debitur terjangkit 

COVID-19, sedangkan kondisi usaha/perusahaan tempat debitur bekerja tidak 

terdampak COVID-19, apakah debitur tersebut masuk dalam kategori sebagai 

debitur yang dapat diberikan skim stimulus ini? 

  Sesuai POJK Stimulus COVID-19, debitur yang terkena dampak COVID-19 adalah 

debitur yang mengalami  kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada BPR karena 

debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19. Dengan 

demikian penekanannya lebih kepada apakah penghasilan debitur dimaksud 

terganggu dan mengalami kesulitan pembayaran kredit sebagai dampak COVID-19. 

BPR dapat menentukan kriteria debitur yang terganggu penghasilannya misalnya 

debitur dengan penurunan penghasilan sebesar persentase tertentu. Dalam hal 

penghasilan debitur tidak terganggu, maka tidak memenuhi kriteria debitur 

terdampak COVID-19 sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.  

 

21. Apabila debitur telah mengikuti program restrukturisasi berdasarkan POJK 

Stimulus COVID-19 namun karena kondisi tidak membaik debitur tidak dapat 

melakukan pembayaran setelah beberapa periode, apakah kualitas debitur 

dapat disesuaikan sesuai jumlah hari tunggakan atau ditetapkan lancar hingga 

POJK Stimulus COVID-19 berakhir di Maret 2021? 

  Sesuai dengan POJK Stimulus COVID-19 disebutkan kualitas kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan 

restrukturisasi sampai dengan stimulus berakhir, sehingga tidak melihat lagi 

pembayaran dari debitur. Dalam hal terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi 

kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, BPR perlu melakukan assessment 

ulang mengenai ketepatan skema restrukturisasi sesuai kondisi debitur (termasuk 

melakukan restrukturisasi ulang jika dinilai perlu) sehingga NPL BPR tidak 

meningkat drastis pada saat periode stimulus selesai, atau pendekatan yang lebih 

konservatif yaitu dengan menurunkan kualitas debitur sesuai dengan jumlah hari 

tunggakan dan meningkatkan pembentukan PPAP atas kredit debitur tersebut.  

 

22. Apakah sampai dengan 31 Maret 2021, BPR dapat melakukan restrukturisasi 

berulang terhadap debitur yang terdampak COVID-19 dengan kualitas kredit 

mengikuti POJK Stimulus COVID-19 (langsung lancar kembali)? 

POJK Stimulus COVID-19 tidak membatasi frekuensi BPR dalam melakukan 

restrukturisasi selama periode stimulus, sehingga kredit yang dilakukan 

restrukturisasi ulang dapat ditetapkan lancar. Namun demikian, BPR hendaknya 

melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan 

kondisi debitur, sehingga inefisiensi yang kemungkinan dapat terjadi karena 

restrukturisasi berulang dapat diminimalisir, dan restrukturisasi dilakukan bukan 

semata hanya dalam rangka perbaikan kualitas tanpa memperhatikan prospek 

usaha debitur.  

 

23. Apabila BPR memiliki program restrukturisasi lebih dari 12 bulan untuk 

debitur terkena dampak COVID-19 apakah tetap dapat menggunakan POJK 

Stimulus COVID-19 ini sebagai dasar restrukturisasi? 

Tidak terdapat pembatasan jangka waktu skema restrukturisasi kredit sebagai 

dampak COVID-19 sehingga jangka waktu perjanjian kredit restrukturisasi 

diperbolehkan melebihi 31 Maret 2021. Namun demikian penetapan kualitas 

sebagai Lancar hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 dan selanjutnya 

mengacu pada POJK KAP PPAP BPR.  
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24. Dalam hal BPR memberikan skema restrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19 berupa pemberian penundaan atau pengurangan pembayaran bunga 

dan/atau pokok selama periode tertentu (payment holiday), apakah BPR dapat 

melakukan akrual bunga dan/atau pokok atas kredit tersebut dalam 

pembukuan BPR? 

Untuk penundaan pembayaran bunga dan/atau pokok selama periode tertentu 

maka secara substansi dan diperkuat dengan aspek legal perjanjian restrukturisasi 

bahwa BPR sudah tidak memiliki ekspektasi untuk menerima pembayaran bunga 

dan/atau pokok, maka BPR mempertimbangkan tidak boleh melakukan akrual atas 

bunga dan/atau pokok selama periode payment holiday tersebut. Dalam kondisi ini, 

BPR juga dapat mensyaratkan dalam perjanjian restrukturisasi agar debitur juga 

tidak melakukan pengakuan biaya bunga dalam pembukuannya untuk 

menghindari permasalahan perpajakan dimasa mendatang.  

Selanjutnya, dalam hal perjanjian restrukturisasi memperjanjikan pengurangan 

pembayaran bunga dan/atau pokok selama periode tertentu maka dapat 

melakukan akrual pembayaran bunga dan/atau pokok sesuai yang diperjanjikan 

dalam perjanjian restrukturisasi. 

 

25. Apakah BPR diperkenankan untuk melakukan akumulasi pembayaran bunga 

selama jangka waktu tertentu kedepan sebagai plafon pinjaman BPR?  

Sesuai POJK KAP PPAP BPR, salah satu prinsip utama restrukturisasi kredit yaitu 

harus memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran setelah 

perjanjian restrukturisasi. Dengan demikian, BPR tidak diperkenankan untuk 

mengakumulasi angsuran bunga dan/atau pokok yang harus dibayarkan debitur 

untuk beberapa bulan ke depan sesuai perjanjian restrukturisasi, ke dalam plafon 

restrukturisasi. 

 

26. Apabila terdapat kredit dengan plafon lebih dari Rp 5 miliar dan kurang dari Rp 

10 miliar yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19, apakah 

kredit tersebut dilaporkan dalam laporan kredit berdasarkan ketepatan 

pembayaran dan laporan kredit yang direstrukturisasi? 

Pada prinsipnya, seluruh kredit yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus 

COVID-19 dilaporkan dalam Laporan Stimulus Kredit dan Pembiayaan 

Restrukturisasi, karena tidak terdapat batasan syarat plafon kredit yang dapat 

direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19.  

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Stimulus COVID-19 memiliki 

kualitas Lancar tanpa penilaian kembali berdasarkan prospek usaha, kinerja 

debitur, dan kemampuan membayar yang di dalamnya termasuk ketepatan 

pembayaran pokok dan/atau bunga. 

 

27. Dalam hal BPR melakukan restrukturisasi atas kredit debitur yang terdampak 

COVID-19 dan ditetapkan kualitas lancar, bagaimana perlakuan pendapatan 

bunga yang akan diterima terhadap kredit yang direstrukturisasi yang 

ditetapkan lancar sampai dengan 31 Maret 2021 namun terdapat tunggakan 

angsuran? 

BPR dapat melakukan pengakuan pendapatan bunga selama-lamanya 3 bulan atau 

sesuai dengan pendapatan bunga kontraktual yang baru sesuai perjanjian 

restrukturisasi mengingat kualitas kredit hasil restrukturisasi ini dikategorikan 

lancar. Setelah itu, BPR harus melakukan assessment atas realisasi pembayaran 

tersebut, dan segera menghentikan akrual bunga dan/atau pokok dalam hal 

debitur wanprestasi dan BPR memperkirakan bahwa kinerja debitur tidak akan 

membaik. 
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28. Bagaimana perlakuan akuntansi terkait pelaksanaan restrukturisasi oleh BPR? 

Pelaksanaan restrukturisasi oleh BPR dikecualikan dari penerapan perlakuan 

akuntansi restrukturisasi kredit, di antaranya tidak diwajibkan melakukan 

pengakuan kerugian yang timbul akibat restrukturisasi kredit. 

 

 

 

  

  

 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL 
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) 
 
1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk 
debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi 
mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong 
optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, 
dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus 
perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. 

2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain: 

a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. 

b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan 
ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk 
debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM 
adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 
karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik 
secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain 
pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan 
pertambangan. 

d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 
1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya 

berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk 
kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan 

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah 
direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi 
ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan 
atau jenis debitur. 

e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam 
peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 
1) penurunan suku bunga; 
2) perpanjangan jangka waktu; 
3) pengurangan tunggakan pokok; 
4) pengurangan tunggakan bunga; 
5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 
6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru 
kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini 
dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut 
dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana 
lain sebelumnya. 

g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring 
Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. 

h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. 


