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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Bank dianggap 

sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam  melakukan berbagai macam aktivitas 

keuangan. Dalam kegiatan  usahanya dibidang  jasa keuangan, seperti pemberian kredit, 

mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-

surat berharga, program asuransi, program pensiun. Setiap  bank diwajibkan untuk memelihara 

kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha 

berdasarkan prinsip kehati-hatian. 

 Peranan Perbankan dalam era modern sangat besar untuk memajukan perekonomian 

suatu negara. Beberapa sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan mengenai 

keuangan membutuhkan bank. 1 Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan 

berarti membuka kran sebebas bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun 

menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang 

baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan 

aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas 

perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada 

upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam 

pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan 

dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kstabilan ekonomi makro dan 

mikro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter. 

                                                           
 1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan ,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.2 



 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank terdapat kegiatan yaitu pemberian kredit, 

dikehidupan sehari-hari istilah kredit tidak asing lagi didengar, sehingga dalam keseharian 

penggunaan kata kredit sudah digabungkan atau sama pengertiannya dengan utang.2 

  

 Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan 

penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek 

usaha dari debitur.3 

 Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi resiko dalam 

pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

 Dalam prosesnya, kegiatan kredit ini tidak lepas dari kredit macet, dalam hal ini kredit 

macet dapat dilihat dengan kriteria yakni adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga di 

mana telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, mengalami kerugian operasional 

kemudian ditutup dengan melakukan peminjaman yang baru dan jika dilihat dari segi hukum 

atau kondisi pasarnya jaminan tidak dapat dicairkan pada kondisi nilai yang wajar.4 

 Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk melaksanakan 

suatu prestasinya untuk membayar angsuran kreditnya kepada kreditur perbankan  merupakan 

gejala awal  timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Macetnya kredit yang 

diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan 

erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal 

berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur.5 

 Sejak munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 yang telah ditetapkan sebagai 

pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

Tentang Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 yang menyebabkan 

gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Pemerintah melakukan suatu langkah strategis 

terhadap faktor yang menghambat perekonomian rakyat serta mencegah penularan virus 

                                                           
 2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 

Utama,2001),hal. 236 

 3 Penjelasan Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang Perbankan.  

 4 Muhammad Saleh, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan 

Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri,2016) ,hal.41   

 5 Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, (Bandung: Alumni, 

2009), hal. 68 



tersebut melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.  

Adanya pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat 

yang terhambat karena aktifitas terbatas. Hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit, yang kemudian 

menyebabkan adanya kredit macet. 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana Prosedur prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Perbankan dalam 

penyaluran Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dimasa pandemi covid 19? 

2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah 

Pasca Berlakunya POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 

2019 ? 

2. PEMBAHASAN 

  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah.  

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.  

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 

di Indonesia. 

 

  Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun kriteria pembagiannya sebagai berikut:  



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 

  Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, dalam 

artian bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang 

telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperolah kepercayaan 

maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.6 

  Menurut Suhardjono, kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang Telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia 

merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas: 7 

 a. Kurang Lancar (KL),  

 b. Diragukan (D) dan  

 c. Macet (M) 

  Dalam lampiran SEBI Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, untuk penetapan 

perhitungan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ditentukan 

sebagai berikut:  

a. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak 

ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

                                                           
 6 Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 

162.  

 7Ibid hal.10  



b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan 

atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan.  

c. Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 

yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) 

hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian 

operasional dan kekurangan arus kas.  

d. Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang 

telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan 

puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya yang menutupi 

kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

e. Macet (M), apabila terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 

180 (seratus delapan puluh) hari. 

 Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada perekonomian Indonesia secara 

menyeluruh. Melihat tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia kini telah memasuki ambang resesi. Dampak negatif perlambatan roda 

perekonomian bagi UMKM pun tidak terelakkan, mengingat 99% dari pelaku usaha di 

Indonesia merupakan UMKM. Krisis ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia di tahun 2020 

ini, bisnis UMKM menjadi pihak yang paling terpukul. Kemenkop UKM mengatakan terdapat 

sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius 

dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan 

penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada 

masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. 

a. Prosedur prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Perbankan dalam penyaluran 

Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dimasa pandemi covid 19 

 Dalam rangka mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga 

stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetap diberikan penyaluran 

Kredit Usaha Mikro, Kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.  

 Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank di dalam 

menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana 

kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan prinsip kehati-hatian ini dilakukan agar 

bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. 



 Unsur - unsur dari pemberian kredit, yaitu :8 

1) Kepercayaan 

yaitu keyakinan dari si pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam 

bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu 

tertentu dimasa yang akan datang; 

2) Waktu suatu masa 

yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang 

akan diterimanya pada masa yang akan datang; 

3) Prestasi (objek kredit) 

tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun 

karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-

transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan 

4) Kehati-hatian 

Degree of Risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan 

diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula 

tingkat risikonya. 

 Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk 

memperoleh kepercayaan haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep 

penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Bank didalam pemberian kredit wajib 

memperhatikan prinsip kehatia-hatian dan manajemen resiko agar meminimalkan 

terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Selain itu, karena apabila sebuah bank tidak 

dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, maka akan berdampak pada 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. 

 Dalam pemberian fasilitas kredit, maka terhadap agunan yang diberikan oleh debitur 

harus dilakukan pengecekkan guna mencegah terjadinya kredit macet dengan jaminan yang 

tidak pasti. Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian dan 

penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau debitur. Dalam melakukan penelitian 

terhadap calon nasabah, bank menerapkan 5C, yang terdiri dari:  

a. Character, berkaitan dengan sifat, watak, dan mora dari si pemohon kredit. 

b. Capacity, kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan 

mampu melihat prospektif masa depan.  

                                                           
 8 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, hal.29 



c. Capital, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal 

yang dimiliki oleh pemohon kredit.  

d. Collateral, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana 

pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di 

kemudian hari.  

e. Condition of Economy, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha 

pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang 

mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 9 

 Selain Prinsip 5C ada juga formula 4P yang digunakan sebelum dilakukan pemberian 

kredit kepada nasabah. formula 4P tersebut terdiri dari: 

a. Purpose, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;  

b. Payment, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit; 

c. Protection, mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal;  

d. Perspective, analisis kondisi perusahaan dan perspective mendatang.10 

 

b. Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Pasca 

Berlakunya POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019. 

 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK khusus dalam menangani kredit macet akibat 

pandemi COVID-19 ini menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 mengatur bahwa : 

  Debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur 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 dengan 

dilakukan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan. 

  

                                                           
 9 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya (PT. Mutiara Sumber Widya 

2000) 108. 

 10 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya (PT. Mutiara Sumber 

Widya 2000, hal.108. 



 Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian 

kebijakan relaksasi kredit. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha 

mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank kepada debitur perbankan.11 Relaksasi 

diberikan melalui restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, 

termasuk debitur UMKM, serta sepanjang debitur UMKM tersebut teridentifikasi terdampak 

COVID-19, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Tetapi didalam penerapan skema 

restrukturisasinya dapat bervariasi serta sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank 

tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. 

 Dengan diterbitkannya POJK ini bertujuan untuk mengurangi beban kredit akibat 

adanya pandemi COVID-19 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak 

COVID-19 agar tidak terjadi non performing loan (NPL) secara masif yang pada akhirnya akan 

berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri. 

 Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam 

pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul 

seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) 

serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, 

maka semakin baik kondisi dari bank tersebut. 

 Ditengah krisis akibat wabah COVID-19, bank harus mampu untuk mengantisipasi 

lonjakan NPL. Dimana kondisi bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu 

penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka 

waktu meliputi: pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi 

NPL atau kredit bermasalah. 

 POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong 

optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari 

terjadinya moral hazard,Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK 

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

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau POJK Stimulus COVID-

19. Aturan itu berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai quick response dan forward 

looking policy atas dampak penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 

ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. 

                                                           
 11 Ibid., hal. 1. 



 Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp 936 triliun 

yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 

juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp 371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non 

UMKM senilai Rp 564,9 triliun. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus Covid-19 

berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, 

antara lain mencakup penilaian kualitas kredit maupun pembiayaan hanya berdasarkan 

ketepatan pembayaran pokok maupun bunga hingga Rp10 miliar. Lalu penetapan kualitas 

kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi. Juga pemisahan penetapan 

kualitas untuk kredit/pembiayaan baru. Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus 

COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen 

risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta 

kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank. Aturan ini bakal menyesuaikan 

beberapa hal bagi perbankan.  

 Penambahan pengaturan dalam POJK 48/POJK.03/2020 antara lain:  

1. Penerapan manajemen risiko  

Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank 

menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi: 

1) memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran 

COVID-19; 

2) melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak 

COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan 

restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini; 

3) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah 

dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini; 

4) mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan 

pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas 

kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian 

dividen dan/atau tantiem; dan 

5) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit 

atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan 

permodalan bank. 

2. Restrukturisasi kredit/pembiayaan 



1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dikecualikan dari 

perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank 

bagi BUK/BUS/UUS. 

2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi 

kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.  

3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena 

dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya 

POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas 

kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud. 

3. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran COVID-19 

 Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak 

penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: 

1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum 

kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan 

liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) 

menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.  

2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) 

dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021. 

3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang 

diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang 

diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020. 

4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan 

bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer 

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko. 

Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK 

4. Pelaporan 

1) Penambahan Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi 

yang disampaikan secara bulanan sejak posisi data akhir bulan November 2020.  

2) Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dalam Sistem 

Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan “COVID19”. 

  



 Pada umumnya dalam upaya menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang 

dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:12 

 1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)  

 Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 

termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu 

tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya 

kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan 

untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur 

juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.  

2. Reconditioning (Persyaratan Ulang)  

 Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada 

perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran 

sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak 

termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 

‘equity’ perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan ‘cooperative’ yang usahanya 

sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan 

menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.  

3. Restructuring (Penataan Ulang)  

 Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut Penambahan dana bank, atau Konversi 

seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau Konversi 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain 

untuk menambah penyertaan. 

4. Liquidation (Liquidasi)  

 Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. 

Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar 

menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah 

yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat 

dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang 

bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan 

dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau 

pelelangan. 

                                                           
 12 Muchdarsah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta: Bina Aksara, 

2003),hal.3. 



  Kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi utang yaitu sama seperti kriteria 

debitur pada saat akad pengajuan permohonan kredit, artinya akad restrukturisasi utang ini 

juga berdasarkan prinsip 5C yaitu akronim dari Character, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition of Economy dan 7P yaitu akronim dari Personality, Party, Prospect, Purpose, 

Payment, Profitability, dan Protection. Dari prinsip tersebut yang paling utama untuk 

dipenuhi yaitu character, maka bisa dipastikan nasabah akan mudah dilakukan pelonggaran 

kredit di bank, apabila:  

1. UMKM terdampak penyebaran corona virus disease 2019 baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada sektor usahanya. 

2. Penilaian terhadap character atau watak, sifat, pribadi debitur, artinya debitur UMKM 

harus beriktikad baik  

3. Penilaian terhadap kondisi usaha debitur UMKM tersebut masih memiliki prospek yang 

baik . 

4. UMKM yang diberikan keringanan pembayaran utang maka akan berdampak kepada 

perbaikan kemampuan membayar UMKM tersebut. 

 Untuk melakukan upaya stimulus tidak semata-mata dapat dilakukan kepada semua 

debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran 

angsurannya, melainkan ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh debitur usaha mikro, 

kecil dan menengah untuk meyakinkan bank dalam memberikan perpanjangan waktu dan 

keringanan dalam membayar kewajibannya sampai dengan kredit tersebut lunas yaitu sesuai 

dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bahwa debitur 

UMKM terkena dampak corona virus disease 2019 dengan plafon paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Selanjutnya, debitur usaha mikro, kecil dan 

menengah wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank. 

 Syarat-syarat administrasi yang wajib dilengkapi oleh debitur UMKM pada saat 

mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank. Berdasarkan dengan dokumen 

yang telah diterima, petugas menemukan informasi dengan melakukan wawancara kepada 

debitur UMKM yang akan diberikan restrukturisasi pembiayaan, sebelum dilakukan survey 

pemeriksaaan setempat (Checking on the spot). Selanjutnya Petugas bank melakukan proses 

analisis terhadap permohonan restrukturisasi kredit tersebut sebagaimana proses analisis 

pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan. Selain proses analisis 



tersebut unit operasional juga harus mengevaluasi terhadap permasalahan debitur, yang 

meliputi: 

a. Evaluasi karakter nasabah 

b. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan  

c. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan hasil/ujrah setelah restrukturisasi 

pembiayaan.  

d. Evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan 

restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara 

penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila 

diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan 

restrukturisasi organisasi tersebut.  

e. Evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha. 

  Berdasarkan dokumen yang telah diserahkan ke Bank. Jika permohonan disetujui, 

maka Petugas Bank akan menghubungi debitur UMKM. Selanjutnya Bank akan melakukan 

akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan 

nasabah, jenis usaha kemampuan membayar (cash flow) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan 

baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

POJK Nomor 48 Tahun 2020.  

 Debitur UMKM akan menerima addendum Perjanjian Kredit (PK) terkait 

restrukturisasi dari petugas bank, setelah debitur menandatangani addendum PK 

(restrukturisasi), yang diberikan oleh petugas bank tersebut.  

 Bahwasanya sesuai dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 tersebut proses pelaksanaan 

pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh bank di mana dalam periode 1 (satu) tahun 

tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kesepakatan ataupun assesment bank misal 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan), atau 

12 (dua belas) bulan. 

3. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan: 

1) Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank di dalam 

menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran 

dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Adapun unsur - unsur dari 

pemberian kredit, yaitu : Kepercayaan, Waktu suatu masa, Prestasi (objek kredit), 

Kehati-hatian (Degree of Risk). Dalam melakukan penelitian terhadap calon nasabah, 



bank menerapkan 5C,yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

Economy. Selain Prinsip 5C ada juga formula 4P yang digunakan sebelum dilakukan 

pemberian kredit kepada nasabah. formula 4P tersebut terdiri dari: Purpose, Payment, 

Protection, Perspective. 

2) Otoritas Jasa Keuangan atau OJK khusus dalam menangani kredit macet akibat 

pandemi COVID-19 ini menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dalam POJK ini jelas 

diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi 

kredit. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha 

kecil yang diberikan oleh bank kepada debitur perbankan. Relaksasi diberikan melalui 

restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk 

debitur UMKM, serta sepanjang debitur UMKM tersebut teridentifikasi terdampak 

COVID-19, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Adapun dalam POJK 

Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan untuk 

memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam 

menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan 

likuiditas bank. Aturan ini bakal menyesuaikan beberapa hal bagi perbankan.  

B.Saran 

1) Dalam pemberian kredit terhadap debitur, bank harus benar-benar menerapkan prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dimasa pandemi covid-19 sehingga bank 

tidak collaps akibat terjadinya kredit macet. 

2) Peyelesaian kredit macet pada kredit Usaha mikro,kecil dan menengah dengan relaksasi 

kredit yang di atur di dalam POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

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

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 ini memberikan pergerakan yang lebih luas bagi perbankan 

sehingga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Serta 

diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberian stimulus ditujukan 

kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19. 
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