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F
enomena pandemi merupakan guncangan global yang tidak hanya berdampak 

pada sektor kesehatan namun juga pada sektor ekonomi dan juga perbankan. Di sisi 

kesehatan, pemerintah bergerak cepat untuk membatasi mobilitas masyarakat 

dan menyiapkan tambahan fasilitas kesehatan, penyiagaan tenaga medis, dan penyediaan 

alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan untuk memitigasi lonjakan kasus. Di sisi ekonomi, 

dalam rangka menanggulangi perlambatan ekonomi akibat pandemi, pemerintah 

memberikan stimulus fiskal dan nonfiskal serta mengeluarkan kebijakan moneter untuk 

menjaga sisi demand dan supply perekonomian masyarakat. 

Tidak luput dari efek COVID-19, perbankan nasional pun secara langsung maupun tidak 

langsung terkena imbas. Regulator telah mengeluarkan berbagai peraturan dari sisi moneter 

melalui Bank Indonesia serta kebijakan stimulus melalui OJK dalam POJK Stimulus COVID-

19 untuk meredam volatilitas pasar keuangan, memberi ruang kepada sektor riil, dan 

menjaga kestabilan sektor keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah implementasi 

perbankan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya POJK Stimulus COVID-19, serta 

mempelajari lebih lanjut dampak COVID-19 pada pelaku sektor perbankan Indonesia. 

Survey menunjukan bahwa kebijakan POJK Stimulus COVID-19 dan Rasio Intermediasi 

Makroprudensial (RIM) dari Bank Indonesia dirasakan telah membantu sektor perbankan 

masing-masing dalam mengurangi penurunan LAR menjadi kredit macet serta membantu 

memitigasi pengetatan likuiditas selama pandemi. Selanjutnya, pandemi banyak membawa 

perubahan pada perbankan atas pola bekerja, manajemen sumber daya manusia, dan 

kegiatan operasional sehari-hari. Pengaruh COVID-19 juga dirasakan bank pada kondisi 

keuangan serta dalam penerapan manajemen risiko. Kesiapan infrastruktur TI pun menjadi 

semakin krusial untuk dapat menjaga kualitas layanan kepada nasabah di dalam pola bekerja 

jarak jauh. 

Hasil survey mengemukakan beberapa saran kebijakan dikemukakan seperti pemberian 

kemudahan dalam proses fasilitas likuiditas intrahari (FLI), insentif penyaluran kredit selama 

pandemi, dan relaksasi denda dan tenggat waktu pelaporan ke regulator, percepatan proses 
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persetujuan/perizinan terkait pengembangan produk atau aktivitas baru yang dibutuhkan 

nasabah di masa pandemi, pengurangan premi LPS dan iuran OJK, kelonggaran terkait batas 

waktu pemenuhan modal inti Bank Umum, dan penundaan kebijakan konsolidasi perbankan 

hingga 2-3 tahun ke depan.Tulisan ini disusun atas hasil dari survey yang dilakukan pada 

responden yang mewakili semua tingkatan perbankan di Indonesia.

Keywords: POJK Stimulus COVID-19, Perbankan, loan at risk.

1.  Latar Belakang

 Siapa sangka di tahun 2020 umat manusia mengalami cobaan luar biasa dahsyatnya: 

sebuah fenomena kesehatan global yang berawal dari kasus misterius di kota Wuhan, 

Cina yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru mata angin. Coronavirus disease atau 

yang anyar dikenal sebagai COVID-19 ditemukan pada akhir tahun 2019 yang tidak lama 

mengguncang seluruh hajat hidup umat manusia. Penularan yang amat cepat terjadi 

melalui droplet yang dihasilkan oleh pasien membahayakan pasien yang memiliki riwayat 

penyakit bawaan. Dunia pun tercengang, virus temuan baru ini pun dapat hidup di dalam 

tubuh manusia tanpa menampilkan gejala. Sehingga, badan World Health Organization 

(WHO) menganjurkan berbagai bentuk protokol kesehatan untuk mencegah penularan 

lebih lanjut. Akibat bahaya dari virus temuan baru ini, pada tanggal 12 Maret 2020, WHO 

menetapkan situasi pandemi global.  Sampai dengan waktu penulisan laporan ini, 

terdapat 1.57 juta korban meninggal dunia akibat COVID-19.

 Fenomena pandemi ini merupakan guncangan global, yang melibatkan gangguan 

massive pada sisi supply dan demand ekonomi dunia yang saling berhubungan. Di sisi 

penawaran, terjadi pengurangan pasokan dan produktivitas tenaga kerja. Sementara 

lockdown, penutupan bisnis, dan jarak sosial juga menyebabkan gangguan pasokan. Di 

sisi permintaan, PHK, hilangnya pendapatan (dari morbiditas, karantina, dan 

pengangguran), serta prospek ekonomi yang memburuk mengurangi konsumsi rumah 

tangga dan investasi perusahaan (Chudik et al, 2020). Dahsyatnya dampak dari COVID-

19 tidak hanya kepada sektor kesehatan namun juga pada sektor ekonomi. IMF 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,4% di 2020 dan merevisi angka 

tersebut di 2021 dari 5,4% menjadi 5,2%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada Q3 2020 juga mengalami kontraksi sebesar 3.49% year on year (yoy) (BPS, 2020). 

Pemerintah pun dengan sigap mengeluarkan kebijakan baik dari segi fiskal maupun 

moneter untuk meredam dampak negatif yang ditimbulkan pandemi COVID-19. 

Perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19 pun juga secara langsung 

maupun tidak langsung berdampak kepada industri perbankan. 
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 Regulator di Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memberikan 

kemudahan bagi industri perbankan, di antaranya POJK Stimulus Dampak COVID-19 

sebagai respon terhadap dampak negatif pandemi. Dalam rangka penyelamatan 

ekonomi nasional, kebijakan OJK di kala pandemi ini dibuat untuk meredam volatilitas 

keuangan, memberikan ruang gerak bagi sektor riil, menjaga kestabilan dan terus 

mengoptimalkan peran SJK, dan berbagai kemudahan lainnya. Pokok-pokok relaksasi 

yang diberikan yaitu adanya relaksasi penetapan kualitas kredit, penetapan kualitas 

lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, dan adanya tambahan fasilitas penyediaan 

dana. Harapan regulator bahwa POJK Stimulus COVID-19 dapat menjadi bantalan 

dampak negatif dari COVID-19 untuk perbankan.

 Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah, khususnya 

POJK Stimulus COVID-19, beserta menelaah lebih lanjut dampak COVID-19 pada pelaku 

sektor perbankan Indonesia. Tulisan ini kami susun atas hasil dari survey yang kami 

lakukan pada responden yang mewakili semua tingkatan perbankan di Indonesia.

2. Pandemi COVID-19: Dampaknya dan Respon Pemerintah

 2. 1.  Dampak kesehatan COVID-19

  Tantangan luar biasa dialami oleh masyarakat seluruh dunia di tahun 2020. 

Sebuah krisis kesehatan global yang disebabkan Coronavirus disease atau yang 

dikenal sebagai COVID-19 yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan 

tidak lama menyebar ke seluruh dunia. Penularan virus ini begitu cepat sehingga 

menginfeksi masyarakat dengan pertumbuhan kasus yang eksponensial. 

Anehnya, COVID-19 dapat hidup di dalam tubuh manusia tanpa menampilkan 

gejala. Sehingga, badan World Health Organization (WHO) dan pemerintah 

Indonesia juga menganjurkan berbagai bentuk protokol kesehatan untuk 

mencegah penularan lebih lanjut. 

  Kasus terkonfirmasi positif pertama di Indonesia sendiri ditemukan pada awal 

bulan Maret tahun 2020. Tidak butuh waktu yang lama sampai status Indonesia 

berubah menjadi penularan komunitas atau community transmission. Pemerintah 

dengan tangkas menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional 

bergerak cepat untuk menyiapkan tambahan fasilitas kesehatan, penyiagaan 

tenaga medis, dan penyediaan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan untuk 

memitigasi lonjakan kasus. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah tegas 

untuk membatasi mobilitas individu dengan menganjurkan untuk memaksimalkan 

bekerja dan belajar dari rumah, seperti melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) di wilayah sekitar Ibukota. 
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  Aksi pemerintah pun tidak berhenti disitu. Tiap harinya Satuan Tugas Penganganan 

(SATGAS) COVID-19 tidak henti memberikan transparansi kepada masyarakat 

mengenai perkembangan statistik dan penanganan pandemi di Indonesia. 

Pemerintah pun terus menggalakan program 3T (Testing, Tracing, Treatment) sejak 

dini agar meningkatkan upaya deteksi dini dan penanganan pasien yang tepat 

waktu. Selain itu, pemerintah juga melakukan penertiban protokol kesehatan (3M) 

untuk menekan angka positivity rate. Terlebih lagi pada tanggal 16 Desember 

2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksinasi gratis bagi seluruh 

masyarakat Indonesia melalui anggaran pemerintah di tahun 2021. Tentunya hal 

ini merupakan usaha pemerintah yang amat baik untuk memastikan kesehatan 

seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

  Adapun sampai dengan tanggal 13 Desember, mengutip laporan SATGAS COVID-

19, pemerintah telah mengumumkan 617.820 kasus yang dikonfirmasi COVID-19, 

18.819 kasus kematian dan 505.836 kasus pulih di seluruh 34 provinsi. Menurut 

Worldometer, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat disusul India, 

Brazil, Rusia, dan disusul Perancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke 19.

 2.2.  Dampak Ekonomi dan Penanggulangan Pemerintah

  Efek-efek yang datang akibat krisis kesehatan COVID-19 juga tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk berimbas pada ekonomi dunia. International Monetary 

Fund (IMF) pada publikasinya bulan Oktober 2020 memproyeksikan bahwa 

ekonomi global mengalami kontraksi 4,4%. Perlambatan ekonomi dunia 

utamanya didorong pelemahan permintaan dan penawaran global. Adanya 

pembatasan kegiatan dan mobilitas menyebabkan berkurangnya permintaan 

konsumen serta menurunnya produktivitas dunia. Dampak ekonomi yang 

ditimbulkan oleh Covid-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan. Perlambatan 

ekonomi dapat menurunkan daya serap tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan 

pengangguran dan kemiskinan.

  Indonesia tidak lepas dari kenyataan yang sama. Dalam menghadapi Covid-19, 

Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan hati-hati untuk 

mengurangi dampaknya pada perekonomian. Tak menunggu lama, dalam upaya 

penanggulangan dampak negatif COVID-19, pemerintah mengeluarkan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2020. Perppu tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU ini dimaksud untuk memberikan landasan 

hukum yang cukup bagi tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna 

mengatasi dampak COVID-19 dengan melakukan aksi yang mendesak untuk 

penyelamatan ekonomi. 
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  Disamping penguatan payung hukum, pemerintah pun mengalokasian Rp 695,2 

triliun dana APBN untuk menanggulangi dampak Covid-19 dalam program 

bernama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini termuat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang bertujuannya untuk 

melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. 

PEN bertujuan untuk memberikan stimulus secara komprehensif, baik dari sisi 

demand maupun supply. Dari sisi demand, stimulus bertujuan untuk 

mempertahankan daya beli masyarakat. Bentuknya berupa program perlindungan 

sosial, melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), 

Kartu Sembako dan beras sejahtera. Dari sisi supply, pemberian insentif 

perpajakan dan dukungan untuk dunia usaha ditujukan untuk mempertahankan 

aktivitas usaha sekaligus meningkatkan produksi nasional. Selain kebijakan fiskal, 

pemerintah menyiapkan pula paket kebijakan nonfiskal yang bertujuan untuk 

memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor. 

  Di kuartal 3 tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -

3,49% (YoY). Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga telah mengalami perbaikan 

dari kuartal sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses 

pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

bentuk pelonggaran pergerakan dan stimulus-stimulus yang meningkatkan 

permintaan dan penawaran nasional.

 2. 3.  Dampak pada Sektor Perbankan

  Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak 

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur 

termasuk debitur individual, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun 

korporasi, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas 

sistem keuangan. 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. 

  Beberapa kebijakan digelontorkan untuk menjaga sistem perbankan seperti 

kelonggaran likuiditas yang diberikan Bank Indonesia melalui Quantitative Easing, 

penurunan suku bunga BI7DRR sebanyak 4 kali sebesar 100 bps menjadi 4%, 

peniadaan kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer, penurunan batas 

minimum rasio LCR dan NSFR 85%, dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, Otoritas 

Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan yang mengatur stimulus perbankan yaitu 
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POJK Stimulus COVID-19. Sejatinya, kebijakan OJK di masa pandemi ini 

dikeluarkan untuk meredam volatilitas di pasar keuangan, memberikan ruang 

gerak bagi sektor riil, menjaga kestabilan dan terus mengoptimalkan peran SJK, 

serta memberikan berbagai kemudahan lainnya. Pokok-pokok relaksasi yang 

diberikan yaitu adanya relaksasi penetapan kualitas kredit, penetapan kualitas 

lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, dan adanya tambahan fasilitas 

penyediaan dana.

  

  Lalu bagaimana dengan regulator di negara lain? 

  Pelemahan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19 telah mendorong langkah 

agresif otoritas dunia. Selain langkah kebijakan untuk memperkuat sektor 

kesehatan, otoritas juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi 

dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus. Sasaran 

kebijakan juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan 

pemerintah daerah, serta menyasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga 

seperti IMF, World Bank, ASEAN juga menyerukan pentingnya kerja sama 

internasional untuk mengatasi dampak pandemi.

  Respon kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 secara umum dapat 

dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu kebijakan fiskal, moneter, 

makroprudensial, dan emergency liquidity. Dalam Suksmonohadi & Indira (2020), 

Yale University menyatakan bahwa hingga April 2020 kebijakan fiskal digunakan 

paling banyak (45% dari seluruh kebijakan), kemudian kebijakan makroprudensial 

(35%), moneter (11%), dan emergency liquidity (9%). Otoritas industri perbankan 

di beberapa negara telah mengeluarkan pernyataan atau pedoman kepada bank 

seperti bagaimana menangani dampak wabah, termasuk dalam kaitannya dengan 

kelonggaran syarat dan ketentuan seperti restrukturisasi kredit, bantuan 

pinjaman, kemudahan operasional, hingga kebijakan untuk menghindari risiko-

risiko buruk lainnya kepada pihak-pihak terkait yang terkena dampak. Tabel 1 

menguraikan beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator beberapa 

negara sebagai respon pandemi COVID-19. 
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Tabel 1. Kebijakan di berbagai negara
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INDONESIA

I) Kebijakan Pelonggaran Likuiditas dan Quantitative Easing (QE)

Ÿ Bank Indonesia memberi kelonggaran likuiditas melalui Quantitative Easing dan 

kebijakan lainnya

Ÿ Penurunan suku bunga B17DRR sebanyak 4 kali sebesar 100 bps menjadi 4%

Ÿ Penyediaan pendanaan dan Burden Sharing untuk pembiayaan APBN melalui 

pembelian SBN serta penyediaan pendanaan bagi LPS

Ÿ Relaksasi pemenuhan rasio likuiditas (LCR dan NSFR 85%), RIM dan permodalan 

(Capital Conservation Buffer)

Ÿ Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran

MALAYSIA

Ÿ BNM menurunkan overnight policy rate (QPR)

Ÿ BNM menurunkan Statutory Reserve Requirement (SRR) ration sebanyak 100 bps 

menjadi 2%

THAILAND Ÿ Penurunan policy rate sebanyak 75 bps dari 1,25% ke 0,5%

JEPANG

Ÿ Menurunkan regulatory capital dan bank buffers yang sistemik untuk mendukung 

suplai kredit

Ÿ Menurunkan jumlah dari high- quality liquid assets menjadi di bawah minimum 

ketentuan dari liquidity coverage ratio

AMERIKA 

SERIKAT

Ÿ Federal funds rate diturunkan sebesar 150bp pada bulan Maret menjadi 0-

0.25bps

Ÿ Memperluas overnight dan term repos

Ÿ Menurunkan biaya dari discount window lending

Ÿ Federal banking supervisors meminta lembaga depository institutions untuk 

menggunakan capital dan liquidity buffers yang dimiliki untuk meminjamkan, dan 

bekerja secara konstruktif dengan debitur yang terkena dampak COVID-19

INGGRIS

Ÿ Menurunkan suku bunga bank sebesar 65 bps menjadi 0,1%

Ÿ Memperluas kepemilikan bank sentral terhadap obligasi pemerintah lnggris dan 

perusahaan non-keuangan hingga £300 miliar

Ÿ Mengaktifkan Contingent Term Repo Facility untuk melengkapi fasilitas likuiditas 

sterling yang sudah ada

Ÿ Menurunkan UK countercyclical buffer rate menjadi 0% dari kondisi awal menuju 

2% sampai Desember 2020,dengan arahan untuk tetap berada di level 0 

setidaknya selama 12 bulan

JERMAN

Ÿ Menetapkan countercyclical capital buffer bagi bank dari 0,25% menjadi 0

Ÿ Memberikan tambahan €100 miliar untuk pembiayaan kembali expanded short-

term liquidity provision kepada perusahaan melalui public development bank KfW, 

bekerja sama dengan bank komersil
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3. Metode

 Tulisan ini disusun atas dasar hasil survey yang kami lakukan kepada 24 bank responden 

yang terdiri dari 2 bank persero, 7 bank swasta nasional, 1 bank swasta nasional Syariah, 

1 bank kantor cabang bank asing, 8 BPD, 2 bank BPD Syariah, dan 3 BPR.

4. Hasil Survey dan Pembahasan

 4.1.  Implementasi POJK Stimulus Dampak COVID-19

  Sejak diluncurkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 

2020 terkait restrukturisasi pada tanggal 16 Maret 2020, sampai dengan 2 

November 2020 regulator mencatat ada sebanyak Rp 934,8 triliun kredit yang 

telah direstrukturisasi perbankan. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 7,55 juta 

debitur perbankan yang telah memperoleh keringanan kredit yang mana terdapat 

5,85 juta debitur yang dikategorikan sebagai UMKM (Rp 371,1 triliun).

  Regulator pun menimbang beberapa aspek sehingga memutuskan untuk 

memperpanjang masa berlaku ketentuan POJK Stimulus COVID-19 tersebut 

selama setahun. Kondisi terkini perekonomian nasional, perkembangan kasus 

COVID-19, antisipasi dampak COVID-19 yang terus berlanjut, beserta kesesuaian 

dengan kebijakan pemerintah lainnya (tercermin dalam multiyears plan 

pemerintah yang tertuang dalam anggaran belanja) menjadi alasan kuat untuk 

memperpanjang masa berlaku POJK Stimulus COVID-19 yang mana awalnya 

ditargetkan hanya sampai dengan akhir kuartal 1 tahun 2021 kemudian 

diperpanjang satu (1) tahun yaitu sampai dengan 31 Maret 2022. 

  Selain perpanjangan masa berlaku, OJK juga menyampaikan pokok-pokok 

penambahan substansi yang lebih mendalam atau detil dalam POJK Stimulus 

COVID-19. Seperti yang dikutip dari pemaparan OJK, terdapat penambahan dari 

sisi penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan perpanjangan 

restrukturisasi melalui implementasi beberapa hal yaitu: 1) penentuan kriteria 

debitur restrukturisasi yang berhak mendapatkan perpanjangan; 2) kecukupan 

pembentukan CKPN; 3) prasyarat pembagian deviden; 4) stress testing dampak 

restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank. 

  Adapun dalam implementasi POJK Stimulus COVID-19, seluruh responden telah 

memiliki kriteria untuk menetapkan debitur yang ditetapkan terkena dampak 

COVID-19. Menurut hasil survey kami, kriteria utama yang digunakan bank untuk 

menetapkan debitur yang terkena dampak COVID-19 adalah; 1) kolektabilitas 

lancar sebelum pandemi; 2) termasuk dalam jenis usaha yang terdampak 
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langsung maupun tidak langsung oleh pandemi seperti yang dapat terlihat dari 

penurunan omzet usaha atau penutupan sementara kegiatan usaha; 3) memiliki 

potensi pemulihan usaha setelah pandemi usai; dan 4.) mengalami gangguan 

pasokan bahan baku/perlengkapan/peralatan/tenaga kerja dan/atau operasional 

akibat pandemi.

  Secara sektoral, pembatasan pergerakan (PSBB) sangatlah berpengaruh terhadap 

penurunan konsumsi yang pada akhirnya berandil terhadap kontraksi ekonomi 

yang terjadi. Melalui survey, bank pun telah memiliki kriteria penetapan sektor 

yang terkena COVID-19. Menurut responden, terdapat beberapa sektor yang 

diidentifikasi terkena dampak signifikan dari COVID-19 adalah di antaranya sektor 

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

pertambangan.

  Dalam hal pemulihan ekonomi, mayoritas responden memproyeksikan pemulihan 

ekonomi pasca COVID-19 terjadi dalam 2 tahun ke depan. Hal ini diiringi dengan 

optimisme yang wajar dari bank yang mana survey menyatakan bahwa sebagian 

besar responden memproyeksikan pertumbuhan kredit di tahun 2021 sedikit 

meningkat dibanding tahun 2020 seiring dengan pemulihan ekonomi. 

Pertumbuhan kredit sendiri diproyeksikan berada di rentang 1-5% oleh sebagian 

besar (65%) responden. Responden lainnya memiliki pandangan yang lebih 

agresif terhadap pertumbuhan kredit yaitu sejumlah 6-10% (22%) dan di atas 

10% (13%).

Grafik 1. Proyeksi LAR 2021 dibanding tahun 2020.
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  Salah satu relaksasi yang diberikan oleh regulator dalam POJK Stimulus COVID-19 

yakni pengecualian kredit atau pembiayaan restrukturisasi dari perhitungan aset 

kualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam menilai tingkat kesehatan bank. Lalu 

bagaimana dengan pertumbuhan loan at risk (LAR) dan Non Performing Loan (NPL) 

pada bank?  Sebanyak 79,17% responden mengalami peningkatan LAR selama 

pandemi. Persentase peningkatan loan at risk berkisar di angka >5%. Mengenai 

proyeksi ke depan setelah adanya perpanjangan tenggat waktu POJK Stimulus 

COVID-19, responden yang memperkirakan LAR di tahun 2021 sama atau sedikit 

meningkat dibanding tahun 2020 masing-masing sebesar 37,50%. Adapun dari 

sisi persentase perubahan LAR di tahun 2021 dibandingkan 2020, mayoritas 

responden cenderung konservatif dimana paling banyak proyeksi berada pada 

kisaran 1-3%. 

  

  Adapun halnya dari sisi NPL, sebanyak 37,5% responden memproyeksikan NPL di 

tahun 2021 akan sama dengan tahun 2020. Sejalan dengan pemulihan ekonomi 

yang diproyeksi responden membutuhkan waktu 2 tahun mendatang. Perubahan 

NPL paling banyak diproyeksikan berada pada kisaran 1-3%. 

 4.2. Efektivitas regulasi dan saran industri

  Mayoritas responden menyatakan POJK Stimulus Dampak COVID-19 telah 

membantu mengurangi penurunan LAR menjadi kredit macet. Sebanyak 79% 

responden menyatakan perpanjangan waktu POJK hingga Maret 2022 sudah 

Grafik 2. Proyeksi perubahan LaR di tahun 2021 dibanding 2020
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cukup dan 21% menjawab belum cukup. Walaupun dengan adanya perpanjangan 

POJK Stimulus COVID-19, sebanyak 46% responden masih menyatakan LAR 

sedikit meningkat dibanding 2020. Namun 42% responden menyatakan proyeksi 

NPL di tahun 2021 sedikit menurun dibanding 2020 setelah perpanjangan POJK. 

  Responden yang menyatakan belum cukup mengemukakan bahwa perlu waktu 

perbaikan ekonomi yang cukup panjang. Responden pun merasa bahwa perlu 

waktu lebih panjang sampai kondisi keuangan nasabah mengalami recovery. 

Pandangan tersebut terutama juga didukung dengan belum adanya kepastian 

mengenai vaksin pada waktu pengisian survey.  Responden pun ditanya mengenai 

kebijakan lain yang berkaitan, seperti kebijakan Bank Indonesia mengenai Rasio 

Intermediasi Makroprudensial (RIM). Sebagian besar responden menyatakan 

kebijakan BI (RIM) membantu memitigasi pengetatan likuiditas selama pandemi. 

  Selanjutnya, bank responden juga mengemukakan beberapa saran kebijakan yang 

dapat membantu industri perbankan. Adapun saran kebijakan seperti pemberian 

kemudahan dalam proses Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), insentif untuk bank 

yang tetap menyalurkan kredit selama pandemi, dan relaksasi denda dan tenggat 

waktu pelaporan ke regulator. Selain itu, responden juga menyarankan adanya 

percepatan proses persetujuan/perijinan terkait pengembangan produk atau 

aktivitas baru yang dibutuhkan nasabah di masa pandemi serta akan lebih baik jika 

ada pengurangan premi LPS dan iuran OJK. Responden juga mengungkapkan 

beberapa tambahan saran kebijakan lainnya menyangkut kelonggaran terkait 

batas waktu pemenuhan modal inti Bank Umum dan penundaan kebijakan 

konsolidasi perbankan hingga 2-3 tahun ke depan.

 

 4.3. Respon Industri Perbankan terhadap Pandemi COVID-19

 Industri perbankan juga tidak terlepas dari dampak COVID-19 yang meluas. 

Pandemi banyak merubah pola kegiatan di industri perbankan. Di antaranya yaitu 

pola bekerja, manajemen sumber daya manusia (SDM), serta kegiatan operasional 

sehari-hari. Pengaruhnya juga menjalar ke posisi keuangan serta manajemen 

risiko bank akibat dari perlambatan ekonomi. Kesiapan infrastruktur teknologi 

informasi (TI) pun menjadi semakin krusial untuk dapat menjaga kualitas layanan 

kepada nasabah.

 Hasil survey menyatakan bahwa terdapat empat tantangan terbesar akibat 

pandemi COVID-19 yaitu: 1) dampak terhadap kinerja keuangan; 2) kendala 

operasional; 3) terganggunya aktivitas proyek penting; dan 4) pemenuhan 

terhadap ketentuan regulasi. Menanggapi tantangan ini, tiga respon utama di awal 

Perbankan Indonesia di Tengah Pandemi: Survey Dampak COVID-19 pada Industri Perbankan
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masa pandemi adalah melalui pembentukan satuan kerja khusus, meninjau 

kebijakan kelangsungan bisnis, dan meninjau pengaturan dan kebijakan terkait 

SDM.

 Menyangkut kinerja keuangan, bank sepakat bahwa kinerja tahun 2020 menurun 

dibandingkan dengan tahun 2019. Sebaliknya bank optimis bahwa recovery akan 

terjadi di tahun 2021. Sebanyak 67% responden memproyeksikan adanya sedikit 

peningkatan penggalangan dana pihak ketiga (DPK) di 2020 dibandingkan 2019. 

Sedangkan untuk proyeksi pada tahun 2021, lebih banyak responden 

berpandangan konservatif (83%) yang memproyeksikan adanya sedikit 

peningkatan penggalangan DPK pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. 

Sebaliknya di sisi pencadangan atau provisioning, sebagian besar responden 

memproyeksikan peningkatan provisioning sepanjang tahun 2020 dibandingkan 

dengan tahun 2019. Tetapi responden lebih optimis terkait dengan proyeksi 

provisioning pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya 50% 

responden memproyeksikan adanya penurunan net interest margin (NIM) 

sepanjang tahun 2020 dibandingkan 2019, namun 50% memproyeksikan 

sebaliknya. Namun untuk proyeksi tahun 2021, 62,5% menjawab adanya 

peningkatan NIM dibandingkan dengan tahun 2020.

 

Grafik 3. Proyeksi Net Interest Margin tahun 2020 dibanding tahun 2019
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 Adapun dari sisi operasional bank, pandemi COVID-19 telah memaksa bank untuk 

mengubah cara mereka bekerja. Sebagian besar harus bergantung pada bekerja 

dari rumah, dan memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis mereka 

seperti biasa. Fokus kepada tantangan operasional, yang menjadi sorotan adalah 

dampak dari bekerja dari rumah, dan bagaimana bank dan nasabah beradaptasi 

dengan kondisi ini. Bekerja dari rumah telah menjadi salah satu kebijakan umum 

yang diadopsi selama pandemi ini. Normal baru ini telah menekankan keuntungan 

dan risiko dari teknologi. Sejumlah 95% responden menyatakan bahwa COVID-19 

menyoroti perlunya digitalisasi dan telah menerapkan rencana untuk 

meningkatkan proses digitalisasi pasca COVID-19.

 Menariknya, berdasarkan survei tersebut, terdapat pemisahan yang jelas antara 

bank-bank yang harus mengadopsi kebijakan tersebut. Terdapat 33% responden 

terdiri dari Bank Swasta nasional, Bank Persero, kantor cabang bank asing, 

menyatakan bahwa lebih dari 40% karyawannya bekerja dari rumah. Di sisi lain, 

41% responden yang terdiri dari BPD menyatakan bahwa kurang dari 10% 

pekerjanya bekerja dari rumah. Hal ini diduga akibat keterbatasan infrastruktur 

yang dimiliki BPD untuk mengakomodir pekerjanya untuk bekerja di rumah. 

Grafik 4. Proporsi karyawan yang kerja dari rumah 
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 Dalam hal pelayanan nasabah, pandemi ini menjadi momentum bagi bank untuk 

mendigitalkan customer relationship management-nya. Ketika ditanya tentang 

peluang apa yang dapat dimanfaatkan bank selama pandemi, 54% responden 

menyatakan mempercepat penggunaan layanan perbankan digital dan 

mempercepat digitalisasi CRM bank untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan yang berubah (termasuk kolaborasi dengan komunitas fintech).

 Untuk mendukung keadaan normal baru ini, bank harus memperkuat keamanan TI 

dan tata kelola data serta membekali karyawannya dengan pengetahuan. 62% 

responden menyatakan terjadi peningkatan insiden / ancaman dari cyber security 

dan fraud. Kabar baiknya, 87% responden telah melaksanakan langkah-langkah 

untuk mengantisipasi potensi peningkatan ancaman-ancaman di atas. 

Berdasarkan survei tersebut, dua fokus utama bank dalam mengelola teknologi 

dan keamanan siber adalah:

 1. infrastruktur untuk mendukung peningkatan permintaan pada platform digital 

dan;

 2. kecanggihan aplikasi dan operasional perbankan untuk mendukung 

peningkatan kerja dan pelaporan jarak jauh.

  Seiring dengan kesiapan dan pengelolaan infrastruktur TI, 83% bank menjawab 

bahwa mereka telah menetapkan langkah-langkah pada keamanan TI dan tata 

kelola data untuk mendukung karyawan yang bekerja dari rumah. Memastikan 

bahwa karyawan siap menghadapi risiko selama pandemi menjadi salah satu 

strategi utama untuk memitigasi / mengantisipasi risiko di atas.

  Menyangkut pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas selama 

pandemi, 41,67% responden menjawab bahwa produktivitas karyawan sama 

dengan sebelum pandemi dan 37.5% menyebutkan sedikit menurun 

dibandingkan sebelum pandemi. Jika terjadi penurunan pada produktivitas, dua 

solusi yang dilakukan bank yaitu: (i) memberikan pelatihan/peningkatan kapasitas 

baru; (ii) meningkatkan kapasitas karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya 

saat ini. Jawaban lain dari bank yang dirasa membantu untuk mengatasi isu SDM 

yaitu menyiapkan infrastruktur serta kebijakan untuk mendukung proses kerja 

karyawan yang mayoritas dilakukan secara remote dan monitoring produktivitas 

secara berkala. Adapun kendala utama dalam pengelolaan sumber daya manusia 

di masa pandemi adalah: (i) kesulitan melakukan pengawasan karyawan secara 

jarak-jauh; (ii) kemampuan adaptasi yang rendah terhadap perubahan pola 

bekerja secara tatap muka menjadi tanpa tatap muka. Karyawan juga masih 

memiliki kecemasan atas potensi terinfeksi virus COVID-19.

Perbankan Indonesia di Tengah Pandemi: Survey Dampak COVID-19 pada Industri Perbankan
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 Terakhir, dalam rangka penerapan manajemen risiko, responden mengatakan 

bahwa terdapat tiga risiko yang paling menonjol dialami oleh bank selama 

pandemi Covid-19 yaitu: (i) risiko kredit, (ii) risiko operasional, (iii) risiko likuiditas 

d a n  r i s i k o  s t r a t e j i k .  D u a  s t r a t e g i  u t a m a  y a n g  d i p i l i h  u n t u k 

mengantisipasi/memitigasi risiko tersebut adalah: (i) menyusun kebijakan dan 

strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif untuk merespon 

kondisi pandemi; (ii) memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait 

dengan risiko yang dihadapi selama pandemi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dampak pandemi COVID-19 pada perbankan tidak dapat dipungkiri. Pelemahan 

pertumbuhan ekonomi akibat penurunan sisi supply dan demand masyarakat timbul 

sebagai akibat dari bencana kesehatan global yang kita alami bersama berdampak pada 

nasabah perbankan. Menanggapi tantangan COVID-19, regulator mengeluarkan 

berbagai kebijakan salah satunya POJK Stimulus COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan telah dilakukan oleh bank. Mayoritas responden 

memproyeksikan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dalam 2 tahun ke depan salah 

satunya tercermin dari proyeksi pertumbuhan kredit di tahun 2021. Kebijakan Stimulus 

COVID-19 pun dirasakan telah membantu mengurangi penurunan LAR menjadi kredit 

macet selama tahun 2020 dan di tahun mendatang. Perpanjangan tenggat waktu pun 

dirasa cukup bagi sebagian besar responden untuk mengatasi dampak negatif COVID-19 

pada perbankan dan nasabah. Survey juga menunjukan bahwa kebijakan Rasio 

Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari Bank Indonesia dirasakan telah membantu 

memitigasi pengetatan likuiditas selama pandemi.

Pandemi pun banyak membawa perubahan pada perbankan; di antaranya yaitu 

perubahan pola bekerja, manajemen sumber daya manusia, dan kegiatan operasional 

sehari-hari. Pengaruh COVID-19 juga dirasakan bank pada kondisi keuangan serta dalam 

penerapan manajemen risiko. Kesiapan infrastruktur TI pun menjadi semakin krusial 

untuk dapat menjaga kualitas layanan kepada nasabah di dalam pola bekerja jarak jauh. 

Selama pandemi, empat tantangan terbesar yang dihadapi bank yaitu dampak terhadap 

kinerja keuangan, kendala operasional, terganggunya aktivitas proyek penting, dan 

pemenuhan terhadap ketentuan regulasi. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh 

bank yaitu pembentukan satuan kerja khusus, meninjau kebijakan kelangsungan bisnis, 

dan meninjau pengaturan dan kebijakan terkait SDM.

Hasil survey mengemukakan beberapa saran kebijakan dikemukakan seperti pemberian 

kemudahan dalam proses Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), insentif penyaluran kredit 
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selama pandemi, dan relaksasi denda dan tenggat waktu pelaporan ke regulator, 

percepatan proses persetujuan/perizinan terkait pengembangan produk atau aktivitas 

baru yang dibutuhkan nasabah di masa pandemi, pengurangan premi LPS dan iuran OJK, 

kelonggaran terkait batas waktu pemenuhan modal inti Bank Umum, dan penundaan 

kebijakan konsolidasi perbankan hingga 2-3 tahun ke depan.

Atas keterbatasan scope dari riset kami, rekomendasi kami selanjutnya agar dapat digali 

lebih lanjut mengenai perbedaan signifikan yang ditemukan pada bank nasional dan BPD 

mengenai jumlah karyawan yang bekerja di rumah beserta penyebabnya serta apa solusi 

yang dapat ditawarkan atas kondisi tersebut.
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PROFIL IBI
lkatan Bankir Indonesia (IBI) berdiri pada 12 Desember 2005 sebagai 
hasii merger antara lnstitut Bankir Indonesia dengan Bankers Club 
Indonesia. Pendirian tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank 
Indonesia dan Menteri Keuangan RI. Visi IBI adalah menjadi asosiasi 
profesi bankir di Indonesia yang memberikan manfaat bagi 
anggotanya dalam bidang pengembangan profesi, praktik perbankan 
yang sehat, dan penerapan tata kelola yang baik untuk membantu 
pemerintah mengembangkan ekonomi nasional yang kuat melalui 6 
kegiatan utama: (i) Menyatukan bankir dari seluruh bank yang 
beroperasi di Indonesia; (ii) Meningkatkan profesionalisme dan 
integritas bankir; (iii) Membantu para anggota; (iv) Menyediakan 
sertifikasi kompetensi profesi bagi para anggota; (v) Menjadi mitra 
profesional bagi otoritas perbankan dan pemerintah untuk 
mewujudkan sistem perbankan yang sehat; dan (vi) Mewujudkan 
anggota yang disiplin melalui Kade Etik Bankir Indonesia.

PROFIL LSPP
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) didirikan oleh IBI. 
Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda, dan Perbarindo pada tahun 
2006 di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi( BNSP). LSPP 
menyediakan sertifikasi untuk 9 unit kompetensi yaitu Manajemen 
Risiko, Audit Internal, General Banking, Treasury Dealer, Compliance, 
Funding and Services, Operations, Credit and Wealth Management. 
Sertifikasi kompetensi yang dikelola oleh LSPP meliputi 3 aspek yang 
ditentukan oleh BNSP yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Perilaku, 
untuk menghadapi tantangan industri modern perbankan. Sejak 2008 
sampai dengan 2017, LSPP telah mensertifikasi tidak kurang dari 
144.000 bankir dari seluruh bank di Indonesia.
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