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Barat Tengah Timur

1. Bagian ini berisi informasi mengenai 

pengajuan permohonan pinjaman setiap 

bulan per wilayah

a.        

a. Jumlah orang Data jumlah orang yang mengajukan 

permohonan pinjaman setiap bulan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah perusahaan yang mengajukan 

permohonan pinjaman setiap bulan per 

wilayah

c.  Jumlah uang (Rp Juta) Data jumlah nilai pinjaman yang 

ditawarkan oleh pemohon pinjaman setiap 

bulan per wilayah

d. Rata-rata tertimbang bunga (%) Data rata-rata tertimbang bunga pinjaman 

yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman 

setiap bulan per wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor (%) Data rata-rata tertimbang tenor pinjaman 

yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman 

setiap bulan per wilayah

2. Bagian ini berisi informasi mengenai total 

permohonan pinjaman yang disetujui setiap 

bulan per wilayah

a.       Jumlah orang
a. Jumlah orang Data jumlah orang yang permohonan 

pinjamannya disetujui setiap bulan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah perusahaan yang permohonan 

pinjamannya disetujui setiap bulan per 

wilayah

c. Jumlah uang Data jumlah nilai pinjaman yang disetujui 

setiap bulan per wilayah

d. Rata-rata tertimbang bunga Data rata-rata tertimbang bunga yang dari 

pinjaman yang disetujui setiap bulan per 

wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor Data rata-rata tertimbang tenor dari 

pinjaman yang disetujui setiap bulan per 

wilayah
3. bagian ini berisi informasi mengenai status 

pinjaman setiap bulan perwilayah

a. Rata-rata status lancar Data persentase rata-rata pinjaman yang 

berstatus lancar setiap bulan per wilayah

b. Rata-rata status tidak lancar Data persentase rata-rata pinjaman yang 

berstatus tidak lancar karena menunggak 

kewajiban pembayaran lebih dari satu 

bulan, pada setiap bulan per wilayah

c. Rata-rata kredit macet Data persentase rata-rata pinjaman yang 

macet karena telah menunggak kewajiban 

pembayaran lebih dari 3 bulan, pada setiap 

bulan per wilayah
4. Bagian ini berisi informasi mengenai total 

akumulasi  pinjaman yang masih berjalan 

per wilayah

a. Jumlah orang Data jumlah akumulasi orang yang 

pinjamannya masih sedang berjalan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah akumulasi perusahaan yang 

pinjamannya masih sedang berjalan per 

wilayah

c. Jumlah uang Data jumlah akumulasi uang pinjaman 

yang masih sedang berjalan per wilayah

d. Rata-rata tertimbang tingkat bunga Data rata-rata tertimbang tingkat bunga 

dari akumulasi pinjaman yang masih 

berjalan per wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor Data rata-rata tertimbang tenor dari 

akumulasi pinjaman yang masih sedang 

berjalan per wilayah

f. Rata-rata status lancar Data persentase rata-rata nilai pinjaman 

yang sedang berjalan dan berstatus lancar 

per wilayah

g. Rata-rata status tidak lancar Data persentase rata-rata nilai pinjaman 

yang sedang berjalan dan berstatus tidak 

lancar karena menunggak kewajiban 

pembayaran lebih dari satu bulan, per 

wilayah
h. Rata-rata kredit macet Data persentase rata-rata nilai pinjaman 

yang sedang berjalan dan berstatus macet 

karena telah menunggak kewajiban 

pembayaran lebih dari 3 bulan, per wilayah
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Penjelasan Uraian Januari Februari Maret April Mei Juni July Agustus September Oktober November Desember

1. Bagian ini berisi informasi mengenai 

pengajuan permohonan pinjaman setiap 

bulan per wilayah

a.        

a. Jumlah orang Data jumlah orang yang mengajukan 

permohonan pinjaman setiap bulan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah perusahaan yang mengajukan 

permohonan pinjaman setiap bulan per 

wilayah

c.  Jumlah uang (Rp Juta) Data jumlah nilai pinjaman yang ditawarkan 

oleh pemohon pinjaman setiap bulan per 

wilayah

d. Rata-rata tertimbang bunga (%) Data rata-rata tertimbang bunga pinjaman 

yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman 

setiap bulan per wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor (%) Data rata-rata tertimbang tenor pinjaman 

yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman 

setiap bulan per wilayah

2. Bagian ini berisi informasi mengenai total 

permohonan pinjaman yang disetujui setiap 

bulan per wilayah

a.       Jumlah orang

a. Jumlah orang Data jumlah orang yang permohonan 

pinjamannya disetujui setiap bulan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah perusahaan yang permohonan 

pinjamannya disetujui setiap bulan per 

wilayah

c. Jumlah uang Data jumlah nilai pinjaman yang disetujui 

setiap bulan per wilayah

d. Rata-rata tertimbang bunga Data rata-rata tertimbang bunga yang dari 

pinjaman yang disetujui setiap bulan per 

wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor Data rata-rata tertimbang tenor dari 

pinjaman yang disetujui setiap bulan per 

wilayah
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3. bagian ini berisi informasi mengenai status 

pinjaman setiap bulan perwilayah

a. Rata-rata status lancar Data persentase rata-rata pinjaman yang 

berstatus lancar setiap bulan per wilayah

b. Rata-rata status tidak lancar Data persentase rata-rata pinjaman yang 

berstatus tidak lancar karena menunggak 

kewajiban pembayaran lebih dari satu bulan, 

pada setiap bulan per wilayah

c. Rata-rata kredit macet Data persentase rata-rata pinjaman yang 

macet karena telah menunggak kewajiban 

pembayaran lebih dari 3 bulan, pada setiap 

bulan per wilayah
4. Bagian ini berisi informasi mengenai total 

akumulasi  pinjaman yang masih berjalan per 

wilayah

a. Jumlah orang Data jumlah akumulasi orang yang 

pinjamannya masih sedang berjalan per 

wilayah

b. Jumlah perusahaan Data jumlah akumulasi perusahaan yang 

pinjamannya masih sedang berjalan per 

wilayah

c. Jumlah uang Data jumlah akumulasi uang pinjaman yang 

masih sedang berjalan per wilayah

d. Rata-rata tertimbang tingkat bunga Data rata-rata tertimbang tingkat bunga dari 

akumulasi pinjaman yang masih berjalan per 

wilayah

e. Rata-rata tertimbang tenor Data rata-rata tertimbang tenor dari 

akumulasi pinjaman yang masih sedang 

berjalan per wilayah

f. Rata-rata status lancar Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang 

sedang berjalan dan berstatus lancar per 

wilayah

g. Rata-rata status tidak lancar Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang 

sedang berjalan dan berstatus tidak lancar 

karena menunggak kewajiban pembayaran 

lebih dari satu bulan, per wilayah

h. Rata-rata kredit macet Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang 

sedang berjalan dan berstatus macet karena 

telah menunggak kewajiban pembayaran 

lebih dari 3 bulan, per wilayah

Status pinjaman

Status Akumulasi Pinjaman



Bagian Uraian

A. Profil Individu bagian ini berisi informasi mengenai profil pemberi dan penerima pinjaman

1 Tgl-Record tanggal entry data

2 ID-Penyelenggara kode Penyelenggara

3

ID-Pengguna kode Pengguna baik sebagai Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman

4 Nama-Pengguna nama Pengguna 

5 Jenis-Pengguna jenis Pengguna dapat berupa 1= orang, 2=badan

6 ID-Badan-Hukum nomor SK Badan usaha jika Pengguna berbentuk badan hukum

7

Jenis-Badan-Hukum 1=PT, 2=Koperasi, 3=Pemerintah Pusat, 4=Pemerintah Daerah, dan 5=lain-lain

8 Nama-Badan-Hukum nama dari badan hukum yang terdaftar

9

ID-KTP identitas perorangan sebagai individu atau orang yang mewakili badan hukum

10 Tempat-Lahir tempat lahir perorangan

11 Tanggal-Lahir tanggal lahir perorangan

12 Usia usia orang pada saat entry data pendaftaran

13 Jenis-Kelamin jenis kelamin orang

14 Pendidikan pendidikan terakhir, 1=SD, 2=SMP, 3=SMA, 4=Diploma, dan 5=Sarjana

15

Pekerjaan pekerjaan orang, 1=PNS, 2=BUMN, 3=Swasta, 4=Wiraswasta, dan 5=lain-lain

16 Bidang Pekerjaan bidang pekerjaan orang/bidang usaha badan

B. Profil Ekosistem Kerja sama 

Penyelenggara Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi 

bagian ini menjelaskan ekosistem Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi apabila bekerja sama dengan layanan jasa keuangan 

berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi 

informasi jenis lainnya

17
Kode-penyelenggara layanan jasa 

keuangan berbasis teknologi informasi 

maupun layanan pendukung berbasis 

teknologi informasi jenis lainnya-asal

kode dari penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi 

maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya asal

18 Jenis-layanan jasa keuangan berbasis 

teknologi informasi maupun layanan 

pendukung berbasis teknologi informasi 

jenis lainnya-asal

jenis dari penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi 

maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya asal, 

1=Penyelenggara, 2=asuransi mikro, 3=penjamin mikro, 4=pembiayaan mikro, 

5=LKM, 6=internet banking, 7= robort advisor, 8=block chain, 9=layanan 

pendukung berbasis teknologi informasi lainnya

19
Domisili-penyelenggara layanan jasa 

keuangan berbasis teknologi informasi 

maupun layanan pendukung berbasis 

teknologi informasi jenis lainnya-asal

domisili penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi 

maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnyaasal

C. Profil Geografi bagian ini menjelaskan profil geografi dari Pengguna 

20 Agama agama dari orang sebagai Pengguna 

21 Alamat alamat dari orang atau badan hukum Pengguna 

22 Kota kota dari orang atau badan hukum Pengguna 

23 Provinsi provinsi dari orang atau badan hukum Pengguna

D. Profil Pinjaman

bagian ini menjelaskan profil pinjaman yang meliputi profil penawaran, profil 

permintaan-persetujuan, profil pemanfataan, dan profil kinerja pinjaman

D1. Profil Permohonan Pinjaman bagian ini menjelaskan profil permohonan pinjaman

24 Tgl-Permohonan-Pinjaman merupakan tanggal entry  data permohonan pinjaman

25 Jml-Permohonan-Pinjaman merupakan jumlah permohonan nilai pinjaman

26 Rating-Permohonan-Pinjaman merupakan rating dari permohonan pinjaman

27

Informasi-Kredit

merupakan informasi mengenai jumlah pinjaman yang masih berjalan di 

lembaga jasa keuangan lainnya

28 Jml-Permohonan-Pinjaman-Disetujui merupakan jumlah permohonan nilai pinjaman yang disetujui

D2. Profil Penawaran Pemberian Pinjamanbagian ini menjelaskan profil penawaran pemberian pinjaman

29 Tgl-Penawaran-Pemberian-Pinjaman merupakan tanggal entry  data penawaran pemberian pinjaman

30 Jml-Penawaran-Pemberian-Pinjaman merupakan jumlah penawaran pemberian pinjaman

31 Permintaan-Jaminan merupakan data permintaan jaminan jika diperlukan

32 Jml-Penawaran-Pemberian-Pinjaman-Disetujuimerupakan jumlah penawaran pemberian pinjaman yang disetujui

D3. Profil Pemanfaatan bagian ini menjelaskan maksud penggunaan pinjaman

33  Penggunaan-Pinjaman merupakan informasi penggunaan pinjaman

D4. Profil Kinerja Pinjaman bagian ini mennjelaskan mengenai profil dan kinerja pinjaman

34

Frekuensi-Pembayaran

merupakan informasi mengenai frekuensi pembayaran, 1=harian, 2=mingguan, 

3=bulanan, 4=triwulan, 5=semester, 6=tahunan

35

Jenis-Pembayaran

merupakan informasi jenis pembayaran pinjaman, 1=amortisasi, 2=bullet 

payment, 3=discount, 4=grace period, 5=lainnya

36 Tingkat-Bunga-Pinjaman merupakan informasi tingkat bunga pinjaman

37 Tgl-Jatuh-Tempo-Pinjaman merupakan informasi tanggal jatuh tempo pinjaman

38 Tenor-Pinjaman merupakan informasi tenor pinjaman

39 Sisa-Pinjaman-Berjalan merupakan informasi sisa pinjaman yang masih berjalan

40 Status-Pinjaman merupakan informasi pinjaman, 1=lancar, 2=tidak lancar, 3=macet
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