
Nomor Telepon :

E-mail : Website :

Nama : Jabatan :

No telepon dan HP yang dapat dihubungi :

Nomor Fax :

Kode Pos :

Nama Lengkap LKM :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Alamat LKM :

BAGIAN 1: INFORMASI UMUM

KUESIONER LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
TERDAMPAK COVID-19

Contact Person LKM
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Mohon disebutkan produk pinjaman yang dimiliki saat ini dan mohon disebutkan

jangka waktu pembayaran pinjaman pada setiap produk pinjaman : (bisa memilih

lebih dari satu).

Jenis LKM : Koperasi / KSP / BPR / BMT / Lainnya :

Apakah LKM memiliki unit (kegiatan) simpan pinjam* : 

Jika ya, mohon dijelaskan lebih lanjut :

Pinjaman Konsumtif

Pinjaman Profesi

Pinjaman Siaga

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pinjaman Pertanian

Lainnya, sebutkan .............

Jenis Pinjaman Harian Mingguan Bulanan Lainnya

Tahun Berdiri LKM : No Badan Hukum :

Tgl / Bln / Thn Badan Hukum :

Jaringan Usaha* : Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Nasional

BAGIAN 2 : PROFIL DAN PRODUK LKM

Pendirian LKM

2

Ya Tidak



Bunga Tetap (terhadap pokok pinjaman) .......... %

.......... %

.......... %

.......... %

.......... %

.......... %Bunga Menurun (terhadap sisa pinjaman)

Jenis Pinjaman 2018

2018

2020

2020

2019

2019

Maksimal angsuran yang diperbolehkan : angsuran

angsuranRata-rata outstanding :

Tingkat bunga kredit per bulan tahun 2018 / 2019 / 2020 :

Tuliskan jumlah anggota LKM, banyaknya penabung, banyaknya peminjam dan

banyaknya peminjam yang kreditnya macet (orang) :

Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2019 (juta rupiah) :

Lamanya Pengembalian Angsuran
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Jumlah

anggota

Jumlah

penabung

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :

Detail 2018 20202019



Segmentasi anggota / nasabah berdasarkan geografi (bisa memilih lebih dari satu).

Apa jenis bantuan dari pemerintah yang pernah atau sedang diterima? (bisa memilih

lebih dari satu) :

Perkotaan

Kredit Usaha Rakyat

Permodalan Nasional Madani (PNM MEKAR)

Pedesaan

Dana Bergulir (LPDB)

Lainnya, sebutkan .................

Segmentasi anggota / konsumen berdasarkan demografi (% atau pengelompokan

demografis berdasarkan jenis) :

% anggota

% anggota

% anggota

% anggota ...... %

...... %

...... %

...... %

...... %

...... %

...... %

...... %

...... %...... %

...... %

...... %

...... %...... %

...... %

...... %

...... %

Umur

Jenis

Kelamin

Pekerjaan

Tingkat

Pendidikan

Wiraswasta

D3 / S1

Pengangguran

Tidak Sekolah

Lainnya

Lainnya

61 - 8041 - 6016 -25

Pria

Penuh

Waktu

Sekolah

Dasar

Paruh

Waktu

SMP / SMA

26 - 40

Wanita

80+
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Jumlah

peminjam

Jumlah

peminjam

kredit

macet

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Pria :

Wanita :

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :



Pengurus Pengawas Pengelola

Banyaknya pengurus, pengawas, dan pengelola LKM menurut jenis kelamin pada

tahun 2020 (orang) :

BAGIAN 3: KEPENGURUSAN DAN PEKERJA

BAGIAN 4: KONDISI DALAM MASA PANDEMI

Laki - laki

Perempuan

Jumlah

Anggota dan keluarga (contoh: kehilangan pendapatan, kesehatan) :

Apa yang telah LKM Anda lakukan untuk anggota (contoh: relaksasi pinjaman,

restrukturisasi bunga pinjaman)? Mohon dijelaskan :

Jenis Kelamin

 Bagian LKM yang Terdampak Pandemic Covid-19

LKM (contoh: kehilangan anggota, likuiditas, akses pada pinjaman, kapasitas

teknologi) :

Apakah ada kesulitan untuk menghubungi anggota?

Jika ya, mohon dijelaskan lebih lanjut :

5

Ya Tidak



Permasalahan utama LKM saat Covid-19 (bisa memilih lebih dari satu) :

Likuiditas jangka pendek

Portfolio Berisiko (PAR) %

Kebutuhan permodalan

Nasabah tidak membayar cicilan

Ketersediaan SDM

Dukungan operasional untuk infrastruktur

(teknologi, mobilitas terbatas)

Lainnya, sebutkan ...................................

Dukungan 10987654321

Dukungan yang saat ini dibutuhkan untuk bertahan di masa pandemic Covid-19? 

Beri peringkat 1 - 10, dimana 1 sebagai dukungan prioritas terendah dan 10 sebagai

prioritas tertinggi (berikan tanda centang pada kotak yang tersedia) :

Suntikan modal

Dukungan likuiditas

Pinjaman lunak

Relaksasi &

Restrukturisasi pinjaman

Dukungan sarana &

prasarana teknologi

Pemberian asuransi bagi

karyawan / anggota

Lainnya, sebutkan

............................

Bimbingan /

pendampingan /

monitoring / pelatihan
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Apa tiga (3) bidang terpenting bagi LKM untuk mengatasi dan mengurangi dampak

pandemic dan bencana alam?



BAGIAN 5 : ANJURAN KESEHATAN

BAGIAN 6 : PENGESAHAN

Apakah Anda saat ini menawarkan akses ke tenaga kesehatan dalam bentuk

apapun untuk anggota Anda?

Akankah bermanfaat jika LKM Anda dapat menawarkan layanan Kesehatan dan

kebugaran sederhana kepada angggota Anda?

Apakah akan membantu jika menggabungkan beberapa bentuk perlindungan

Kesehatan untuk semua penabung / peminjam?

Jika ya, mohon disebutkan layanan apa yang Anda sediakan :

Jika ya, jenis layanan apa yang bermanfaat (misalnya telekonsultasi kesehatan,

pemantauan kesehatan, anjuran gaya hidup sehat) :

Jika ya, apakah ada kemauan dari anggota untuk membayar premi dalam jumlah

kecil (Rp 70.000 - 140.000 per tahun) yang dibundel dengan produk tabungan?

Jabatan

Tanggal pengesahan

Nama Pemberi Jawaban Cap Perusahaan

Tanda tangan
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Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak


