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BERITA PERS 
 

DATA ALTERNATIF SEBAGAI PENDUKUNG PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN  
  
Jakarta, 11 Oktober 2021. 
Sekitar 83 juta penduduk Indonesia saat ini masuk dalam kategori unbanked yang umumnya tidak 
memiliki riwayat kredit atau basis informasi yang cukup untuk menyusun credit score tradisional. 
Mereka yang  tergolong unbanked ini bisa berasal dari generasi milenial yang baru memasuki dunia 
kerja, atau mereka yang belum pernah memanfaatkan layanan jasa keuangan termasuk sektor 
UMKM. Pemanfaatan data alternatif di luar data perkreditan dapat menjadi solusi dalam 
memperluas jangkauan penyaluran kredit, mengoptimalkan potensi bisnis sekaligus membuka akses 
pendanaan yang lebih luas bagi masyarakat. Di sisi lain, inovasi dalam metode analisa dan 
pengambilan keputusan kredit oleh lembaga keuangan turut mendorong penggunaan data 
alternatif dan metode data analitik. 
 
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PEFINDO Biro Kredit (IdScore) berkolaborasi dengan Indosat 
Ooredoo dalam menyediakan produk scoring alternatif berbasis data agregasi telco services yang 
diberi label IdTelco Score guna memberikan persepektif baru dalam analisa dan pengambilan 
keputusan kredit.  
 
“Pemanfaatan data alternatif seperti data telco akan mendukung pengambilan keputusan kredit, 
memperluas akses pembiayaan ke masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit atau yang sedang 
mulai membangun credit score.” demikian Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama PEFINDO Bito 
Kredit IdScore disela-sela acara pelucuran produk baru tersebut, Senin 11 Oktober 2021. 
 
IdTelcoScore sendiri disusun dengan menggunakan metode data analitik melalui algoritma score 
modeling dengan menggunakan berbagai variabel data dan indikator yang menghasilkan informasi 
karakter, prediksi dan kemampuan pemenuhan kewajiban debitur di masa datang. 
 
Chief Business Officer Indosat Ooredoo, Bayu Hanantasena, mengatakan “Indosat Ooredoo, 
melalui Indosat Ooredoo Business, berkomitmen untuk menjadi trusted digital business partner bagi 
para pelanggannya. Kami merasa senang dapat menjadi bagian dari lahirnya IdTelcoScore yang 
memanfaatkan solusi big data analytics untuk memberikan penilaian yang dibutuhkan bagi 
PEFINDO Biro Kredit. Dengan solusi ini, Insya Allah proses pendanaan akan berjalan dengan lebih 
efektif dan masyarakat akan memperoleh manfaat lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup 
mereka.” 
 
Lebih lanjut Abimanyu menambahkan, bahwa data alternatif yang dikombinasikan dengan data 
kredit tradisional dapat menghasilkan keputusan kredit yang lebih akurat dan komprehensif dalam 
penilaian kelayakan kredit, mendukung bisnis penyaluran kredit dengan mitigasi risiko yang terukur. 
 
“Kami berharap kerjasama dengan Indosat Ooredoo ini akan mengakselerasi program inklusi 
keuangan nasional dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengakses 
layanan jasa keuangan dalam hal fasilitas pendanaan” demikian Abimanyu menutup keterangannya. 
 
 
 
 



 

 

 
2 

 
 
TENTANG PT PEFINDO BIRO KREDIT  
PT PEFINDO Biro Kredit merupakan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang sahamnya 
dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Bursa Efek Indonesia, PT Pegadaian 
(Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Consumer Information 
Consulting, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan PT Cahaya Teknologi Optima Sejahtera 
  
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PEFINDO Biro Kredit menghimpun data kredit dan non 
kredit yang bersumber dari lembaga keuangan dan data non kredit dari beberapa instansi publik 
dan lembaga yang telah bekerjasama sebagai sumber data. Data tersebut tersebut kemudian diolah 
dan disajikan diantaranya dalam bentuk laporan dan skor yang dapat diakses oleh para anggotanya 
yang jumlahnya saat ini mencapai sekitar 330 lembaga. 
  
Saat ini PEFINDO Biro Kredit memiliki layanan dengan brand IdScore yang menyediakan beberapa 
produk informasi perkreditan unggulan yaitu:  
 
PRODUK SCORING 
1. IdScore 
Untuk kemudahan analisa kelayakan kredit yang praktis dan efisien. Menyajikan credit score antara 
250 hingga 900, gambaran profil risiko dan kemungkinan gagal bayar dalam format yang mudah 
dipahami. 
 
2. IdReport 
Data debitur lengkap seperti identitas beserta riwayat perubahannya, fasilitas kredit, riwayat 
pembayaran, pemenuhan kewajiban keuangan lainnya, serta informasi dari instansi publik untuk 
mendukung analisa mendalam dan melengkapi database. 
 
3. IdScore+ 
Kombinasi IdScore dan IdReport, untuk analisa kelayakan kredit yang mendalam dan akurat guna 
mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan profil debitur yang komprehensif dan terkini. 
 
4. IdAlternative Score 
Solusi alternatif untuk analisa kredit dalam kondisi tidak tersedianya data kredit historis atau 
keterbatasan data untuk menghasilkan profil risiko yang utuh. Disusun dari data non kredit dalam 
cakupan luas, guna mengoptimalkan potensi pertumbuhan kredit. 
 
5. IdCustom Score 
Score yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan analisa berdasarkan parameter spesifik. Produk 
ini juga mendukung otomasi proses pemberian kredit yang konsisten dan efisien. 
 
6. IdTelco Score 
Score yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan analisa menggunakan basis data kredit dan data 
telco services, agar analisa menjadi lebih tajam dan fokus dengan gambaran prediktif karakter dan 
kemampuan pemenuhan kewajiban. 
 
PRODUK INSIGHT 
1. IdMarket Profile 
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Mendukung riset untuk pengambilan keputusan strategis yang tepat. Menyajikan beragam data 
agregat statistic seperti pertumbuhan kredit, pertumbuhan debitur baru, NPL, dan segmen kredit, 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan parameter yang diinginkan untuk pengembangan 
produk dan bisnis ke depan. 
 
2. IdBenchmarking 
Mendukung evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis melalui sajian data industri yang akurat dan 
terpercaya ditengah terbatasnya sumber data agregat industri yang bisa diakses publik. 
Memberikan kemudahan dalam mengukur posisi dan kinerja portfolio kredit relatif terhadap 
industri, mengatur strategi dan meningkatkan kualitas portfolio kredit guna memenangi persaingan. 
 
3. IdBusiness Research 
Memudahkan analisa kajian profil debitur korporasi secara cermat berbasis data dan penilaian risiko 
industri, risiko bisnis, risiko keuangan, serta profil perkreditan berdasarkan hasil riset yang 
komprehensif dan informatif. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 
Juni Hendry  
Head of Corporate Secretary, Communication & Legal 
PT PEFINDO Biro Kredit  
Telepon : +62 816 113 8801  
Email : juni.hendry@pefindobirokredit.co.id  

callto:+62%20816%20113%208801

