Hasil rapat anggota APPI pada tanggal 26 Maret 2020 menghasilkan kebijakan mengenai pembebasan
pembayaran angsuran sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan OJK, sebagai berikut :

1.

Perusahaan Pembiayaan (PP) akan memberikan dukungan atas himbauan Pemerintah RI untuk
meringankan beban para debitur yang terdampak wabah Covid-19

2.

Dukungan yang dimaksud dapat diberikan dengan syarat:
a.
Debitur tersebut merupakan debitur yang beritikad baik dan selama ini lancar
pembayarannya; dan
b.
Debitur merupakan debitur untuk pembiayaan produktif; dan
c.
Usaha/pendapatan debitur terdampak wabah Covid-19 yang menyebabkannya
mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran; dan
d.
Debitur menyampaikan permohonan resmi kepada kantor PP untuk mendapatkan
dukungan keringanan pembayaran angsuran; dan
e.
Debitur tersebut bukan merupakan debitur baru yang baru saja menandatangani
kontrak perjanjian pembiayaan setelah adanya wabah Covod-19.
f.
Kriteria cut off untuk debitur baru diserahkan kepada masing-masing PP

3.

Bentuk dukungan PP kepada debitur dapat berupa:
a.
Pembayaran Sebagian Angsuran Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut partial payment)
selama jangka waktu 3 - 6 bulan, tergantung kebutuhan dan hasil credit assessment PP
terhadap debitur tersebut; atau
b.
Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga angsuran menjadi lebih ringan

4.

Skema dukungan dapat saja berbeda antar PP yang satu dan lainnya, sesuai dengan risk appetite
masing-masing PP

5.

PP masih dapat tetap melakukan penagihan (penjemputan angsuran) kepada para debitur
seperti biasa dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

6.

Dalam hal eksekusi jaminan, PP akan memprioritaskan untuk menggunakan tenaga penagih
internal dengan tetap memperhatikan tata cara penagihan yang baik dan benar, seperti:
a.
Menagih dengan sopan, tidak membuat keributan dan tidak mengancam
b.
Memiliki sertifikasi tenaga penagih
c.
Membawa surat kuasa yang layak
d.
Membawa fotocopy sertifikat jaminan fidusia
e.
Membawa dokumen lain spt: BAST, informasi jumlah tunggakan, dll

7.

Eksekusi kendaraan oleh pihak eksternal dapat tetap dilaksanakan untuk:
a.
Kendaraan yang telah dipindahtangankan oleh debitur atau
b.
Debitur beritikad tidak baik dan tidak mau menunjukkan dimana kendaraan berada
c.
Apabila perlu eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan pengamanan kepolisian.

8.

Diskusi seperti ini akan tetap dilakukan lagi menunggu perkembangan termasuk POJK yang baru

