
TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 01/1-W/21-05/2018 

NamaInforman : Yunias Agil (Costumer service) 

Tanggal : 10 Mei 2018 

Jam : 15.00 WIB 

Disusun Jam : 19.00-19.30WIB 

TempatWawancara : Kantor BSM KCP Ponorogo 

TopikWawancara : Struktur jabatan BSM KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

Peneliti/ Informan MateriWawancara 

Peneliti Mb, mas untuk stuktur jabatan BSM di KCP Ponorogo siapa saja? 

Informan Untuk kepala KCP Ponorogo pakM. Ghani Wicaksono, lalu yang 

ada pada bagian Back Office adalah M. Wahyudi, costumer 

Service aku (Agil), micro analyst  pak Ahmad Susanto, admin 

micro kurniawatijayantini, sedangkanMitraMikro mas Galan 

Herlambang 

Peneliti Lalu Marketinya? 

Informan Untuk Marketing Funding itu saya dengan pak widodo, istilahnya 

disebut SFE(Syariah Funding eksekutif) lalu Mas Ardit sebagai 

Ritel Officer, marketing pembiayaan 

mikroM.DavidsamaMughnilLabib. 

Peneliti Lalu yang lainnya? 

Informan Teller nya di BSM ada dua itu mb yuliJumiarti sama mas 

tyasWahyu, terus driver pak ahmad, Security ada tiga, wahidun, 

Yulianto, sama Eko Yuli, Office boy Anwar 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 02/1-W/21-05/2018 

NamaInforman : Ardit (Ritel Bank Officer) 

Tanggal : 21 Mei 2018 

Jam : 16.00 WIB 

Disusun Jam : 19.00-19.30WIB 

TempatWawancara : Kantor BSM KCP Ponorogo 

TopikWawancara 

 

: 

 

Agunandan penyelesaian masalah pembiayaan BSM KCP 

Ponorogo 

 

Peneliti/ 

Informan 

MateriWawancara 

Peneliti Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah? 

Informan Pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan lama di BSM. Pembiayaan ini untuk 

perorangan atau badan hukum (biasanyaKoperasi). Investasi yang dilakukan dana 

100% dari bank Dengan jangka pembiayaan minimal 1 tahun. 

Peneliti Bagaimana praktik pelaksanaan agunan untukpembiayaanmudharabahpada BSM 

KCP. Ponorogo?  

Informan Semua pembiayaan di BSM menggunakan agunan yaitu sertifikat, BPKB, dan surat 

berharga lainnya. Kita tidak ada jaminan dalam bentuk barang, emas, dan 

sebagainya. 

Peneliti Apakah semua pembiayaan di BSM menggunakan agunan? 

Informan Iya dong harus… 

Peneliti Bagaimana prosentasi bagihasil? Siapa yang menentukan? 

Informan Yang nentuin system (bank), dengan proporsi bagihasil 90% (min) untuk bank dan 

10% untuk nasabah yang terhitung by system dengan proyeksi perhitungan dalam 

tahunan. Pada perhitungan tahunan ini dapat ditentukan cicilan pembayaran 

bulanannya. 

Peneliti Bagaimana BSM menilai calon nasabah pembiayaan? 

Informan Kita nilai ya dilihat karakter dan kemampuan nasabah itu. Pake prinsip kehati-

hatian. 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BSM? 

Informan Prinsip kehati-hatian itu kan character, capacity, capital, collateral, condition. Untuk 



character, kita lihat karakter nasabah dari ketemu  (face to face), track checking itu 
kita datang kerumah atau tempat usaha nasabah tanpa sepengetahuan dari 

Nasabah dan menggali informasi kepada tetangga nasabah,BI Checking, bank 

Checking kita liat pembiayaan-pembiayan yang pernah dilakukan nasabah dan 

bagaimana kualitas pelunasan pembayaran. Kedua, capacity dapat kita 

Lihat dari bukti slip gaji yang dilampirkan. Ketiga, capital apatkitalihatdari supplier 

ataupun pembeli keempat, Collateral bank menilai agunan nasabah memiliki harga 

jual atau tidak sehingga dapat dieksekusi ketika terjadi wanprestasi. Condition,  

bank tetap melihat kondisi perkembangan usaha nasabah, jika terjadi gagal bayar 

bank tetap melihat kondisi usaha nasabah, serta dalam penyelesaian sengketa bank 

lebih memilih dengan cara kekeluargaan. 

 

Peneliti Bagaimana penyelesaian gagal bayar pada pembiayaan mudharabah di BSM? 

Informan Jika nasabah mengalami gagal bayar kita lihat dan pantau usaha nasabah jika 

memang menurun, maka kita lakukan restruktur atau penurunan angsuran, tetapi jika 

nasabah tetap mengalami kesulitan bayar maka dilakukan eksekusi strategi, eksekusi 

strategi ada dua jenis, yakni suka rela (kekeluargaan) dan lelang. Cara suka rela 

(kekeluargaan)  ini bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk menjual 

aset atas agunan tersebut guna melunasi pembiayaan dalam kurun waktu 3 bulan. 

Cara lelang bank melakukan sita aset dan menjualnya melalui balai lelang. 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

kode : 03/1-W/30-05/2018 

NamaInforman : Ardit (Ritel Bank Officer)  

Tanggal : 30 Mei 2018 

Jam : 15.00 WIB 

Disusun Jam : 19.00-19.30WIB 

TempatWawancara : Kantor BSM KCP Ponorogo 

TopikWawancara : 

Agunandan penyelesaian masalah pembiayaan BSM KCP 

Ponorogo (bag.2) 

 

Peneliti/ Informan MateriWawancara 

Peneliti Bagaimana konsep pembiayaan di BSM? 

Informan Pembiayaan di BSM yang 100% dana dari bank menggunakan 

akad mudharabah dan murabahah. Kalo mudharabah buat modal 

kerja, investasi. Kalau yang murabahah tu buat konsumtif, buat 

KPR, beli mobil, dan sebagainya.  

Peneliti Berapa lama pembiayaan ini dapat dilakukan? 

Informan Pembiayaan ini bisa 3 tahun, sifatnya lebih memaksa daripada 

musyarakah, karena kita invest 100% ke nasabah.  

Peneliti Apa ada kriteria agunan? 

Informan Kriteria agunan yang penting marketable, bisa dijual dan bernilai. 

Jadi pembiayaan bisa dicover agunan kalo ada yang macet. 

Peneliti Bagaimana menangani pembiayaan macet di BSM? 

Informan Kita mainnya SP1, SP2. SP3, pemberitahuan lelang, 

pengosongan agunan, lelang di balai lelang. 

SP 1, tahap pertama yang dilakukan bank untuk mengingatkan 

keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh 

nasabah.
 
 

SP 2 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan 

keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh 

nasabah. 



 

SP 3 tahap kedua yang dilakukan bank untuk mengingatkan 

keterlambatan cicilan pada pembiayaan yang dilakukan oleh 

nasabah. 

Pemberitahuan Lelang (kekeluargaan), tahap keempat yang 

dilakukan bank untuk mengingatkan keterlambatan cicilan pada 

pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah secara tegas dan 

kekeluargaan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan 

masalah, biasanya dengan menjual agunan nasabah oleh nasabah 

sendiri. Nasabah dapat menjual agunan  dalam tempo 3 bulan, 

jika belum bisa terjual maka akan diberlakukan pengosongan 

agunan. 

Pengosongan agunan, tahap kelima yang dilakukan bank setelah 

tidak mendapatkan solusi dari tahap kekeluargaan. 

Lelang, tahap terakhir yang dilakukan bank untuk melakukan 

lelang dengan balai lelang untuk mengeksekusi agunan nasabah 

yang wanprestasi atas kewajibannya. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 04/1-W/26-06/2018 

NamaInforman : M.Ghani Wicaksono (Branch Manager BSM KC Ponorogo) 

Tanggal : 26 Juni 2018 

Jam : 16.00 WIB 

Disusun Jam : 10.00-11.00 WIB 

TempatWawancara : Kantor BSM KCP Ponorogo 

TopikWawancara 

 

: 

 

Nasabah pembiayaan macet dan solusi 

 

 

Peneliti/ 

Informan 

MateriWawancara 

Peneliti Bagaimana menyelesaikan masalah nasabah yang gagal bayar? 

Informan Dalam menyelesaikan masalah nasabah pembiayaan macet terlebih dahulu kita lihat 

penyebabnya lalu kita dapat mengetahui solusinya. Ada faktor penyebab juga 

nasabah gagal bayar antara lain forcemajor (penurunan usaha) dan dana  tidak 

digunakan sebagaimana mestinya, awalnya mengajukan untuk modal kerja tapi 

untuk hal lainnya.  Solusi nya klo forcemajor  ada dua, kita tagih terus-terusan dan 

restrukturisasi.  Penyebab luar seperti kebakaran, bencana alam, meninggal dunia 

kita cover pake asuransi yang dilakukan diawal akad sesuai juga sama jenis-jenis 

asuransi yang ditawarkan. Itulah keuntungan pembiayaan kalao bergabung dengan 

asuransi.  

Peneliti Kriteria apa saja yang dapat diterima pembiayaannya? 

Informan Sebelum melakukan pembiayaan kita biasanya menilai usaha nasabah. Kita bisa 

memberikan pembiayaan kepada usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak 

boleh memberikan untuk hal-hal yang dilarang, seperti salon, kecuali salonnya 

sudah ada lebel syariah dari MUI.  

Peneliti Bagaimana system bagi hasil yang dilakukan di BSM? 

Informan Untuk mudharabah kita bisa nego bagi hasil dengan nasabah,  biasanya 12%/13% 

per tahunnya. angsuran pembiayaan dapat dilakukan setiap bulannya yang dibayar 

adalah angsuran pokok dan margin. Pembiayaan mudharabah ada di pembiayaan 

makro dan mikro jadi skalanya bisa semua. Pembiayaan mudharabah ada yang 

berbentuk modal kerja, investasi dan rekening Koran. Yang modalang modal kerja 



biasanya 5 tahun, investasi 8-10 tahun, dan rekenin Koran per tahun. Kalo rekening 

Koran itu biasanya pokoknya dibayar dibelakang, sedangkan bagi hasilnya di awal, 

itu pun yang dihitung pokok yang digunakan saja. Semua nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan disini biasanya kita akan memberika penjelasan tentang 

skema angsuran atau table angsuran jadi nasabah tau dan paham sebelum melakukan 

pembiayaan ke kita. . 

Peneliti Bagaimana menilai agunan dan besaran pembiayaan yang dilakukan di BSM? 

Informan Nilai agunan dan jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah itu kita nilai dulu 

harga atau nilai pasar agunan nasabah  dan likuidasi 80% dari nilai agunan. Yang 

menentukan selalu kita atau tim internal BSM  jika nominal pembiayaan rendah dan 

rekanan KJPP jika nominal pembiayaan tinggi.  

Peneliti Boleh tidak nasabah hanya membayar pokok pembiayaan? 

Informan Jika pembiayaan macet atau gagal bayar juga nasabah sulit atau ribet, kita bisa minta 

pokoknya saja, soalnya ditempat kita penghapusan pinalti, penghapusan margin itu 

diizinkan. Kalau orangnya tampak masih mampu melunasi kita bisa hapus pinalti, 

margin kita potong 50%.  

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 05/1-W/26-06/2018 

NamaInforman : Nasabah  

Tanggal : 26 Juni 2018 

Jam : 16.00 WIB 

Disusun Jam : 10.00-11.00 WIB 

TempatWawancara : Kantor BSM KCP Ponorogo 

TopikWawancara 

 

: 

 

Nasabah pembiayaan 

 

 

Peneliti/ 

Informan 

Materi/Wawancara 

Peneliti sejak kapan jadi nasabah BSM? 

Informan Sudah lama mbak jadi nasabah BSM. Dulunya juga punya norek bank konvensional, 

tapi sekarang saya pindah ke syariah, ya biar lebih afdol.  Awalnya ya pengen bersih 

dari riba itu alasan saya pindah ke bank syariah. 

Peneliti Kapan pembiayaan dilakukan? 

Informan Sudah sejak diawal kuliah dulu mbak. Dulu ya buka rekening buat nabung aja, 

sekarang sudah semakin banyak kebutuhan jadi saya juga nyoba di pembiayaan 

untuk modal usaha saya. 

Peneliti Mengapa memilih pembiayaan di BSM? 

Informan Sebelum saya ngajuin pembiayaan, saya survei dulu mb, nggak Cuma di BSM, tapi 

juga di bank-bank lainnya, tapi ya sama aja mbak. Saya milih BSM karena ya itu 

syariah biar patuh lah sama ajaran Islam, ya meskipun hampir sama dengan 

pembiayaan di bank lain. 

Peneliti Pembiayaan apa yang diambil? 

Informan Saya ngambilnya yang pembiayaan mudharabah mbak buat usaha saya. Ya dulu 

porsi keuntungan ditentukan diawal sebesar 12% selama setahun. Jadi itung-

itungannya ya tiap bulannya 1% keuntungan yang diambil dari pokok e mbk. Model 

e yang rekening Koran mbak, jadi tiap tahun.  

Peneliti Berapa angsuran tiap bulannya? 

Informan Gak terlalu tak lihat mbak soale sudah motong sendiri, wes manut ae mbak. 

Peneliti Apakah pernah melakukan gagal bayar? 



Informan pernah dulu sebelum pembiayaan yang sekarang mbak, kena teguran istilah e buat 

bayar angsuran soale lupa belum dibayar pas aku lagi diluar kota mbak, jadi setelah 

dapet surat itu ya langsung tak angsur, daripada BI checkingku jelek,sulit nanti cari 

pinjaman. 

Peneliti Kenapa  pembiayaan lebih memilih di bank syariah ? 

Informan Lebih milih yang syariah mbak meskipun belum bisa meninggalkan 100%. Dulu 

waktu kuliah juga diajarin kalo memang bank syariah belum bisa 100% 

meninggalkan riba, tetapi lebih baik soalnya sudah berusaha menghindari riba dari 

pada sama sekali gak menjauhi riba mbak. 

 

 

 


