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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana perkembangan Bank BNI Syariah Cabang Kendari dari awal berdiri 

sampai saat ini.? 

2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari.? 

3. Apa saja persyaratan pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

4. Tahap-tahap apa saja yang harus dilalui jika ingin melakukan pengajuan 

pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

5. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari? 

6. Metode apa yang digunakan dalam identifikasi atau analisis pengajuan pembiayaan? 

7. Bagaimana cara Bank BNI Syariah Cabang Kendari melakukan pengukuran risiko 

pembiayaan? 

8. Bagaimana cara Bank BNI Syariah Cabang Kendari melakukan pemantauan risiko 

pembiayaan? 

9. Bagaimana cara Bank BNI Syariah Cabang Kendari melakukan pengendalian risiko 

pembiayaan? 

 

Mitra Pembiayaan: 

1. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

2. Apa saja yang ditanyakan saat wawancara pengajuan permohonan pembiayaan? 

3. Setelah pembiayaan disetujui apakah ada pengawasan lebih lanjut dari pihak Bank 
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BNI Syariah Cabang Kendari mengenai usaha saudara, jika ada dalam bentuk apa 

pengawasan tersebut? 

4. Apakah pihak BNI Syariah mendatangi atau menghubungi saudara jika saudara 

terlambat mengangsur 

 

 

Hasil Wawancara 

Pihak Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

Pertanyaan Jawabann 

 Bapak Muh. Maulana Rizal sebagai SME Account 

Officer di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari 

Bagaimana mekanisme 

pembiayaan pada rahn 

mikro..?? 

Begini dek, dimulai dari pengajuan permohonan 

pembiayaan, mengumpul data, menganalisa data calon 

nasabah, persetujuan, pencairan dan terakhir monitoring. 

Apa saja persyaratan 

yang harus dipenuhi 

calon nasabah sebelum 

mendapatkan 

pembiayaan..? 

Persyaratan untuk permohonan pembiayaan itu dek calon 

nasabah melampirkan persyaratan, seperti formulir 

pengajuan pembiayaan disertai fotokopi identitas diri 

suami istri dan kartu keluarga atau kartu nikah, fotokopi 

rencana jaminan dan struk gaji terakhir untuk pegawai. 

Setelah persyaratan tadi 

dikumpulkan tahap 

Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan tadi, 

kemudian kami melakukan pemeriksaan dari data yang 
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selanjutnya adalah 

pengumpulan data. 

Bagaimana prosesnya ini 

pak ...? 

dikumpulkan. Apabila calon nasabah tersebut pernah 

melakukan pembiayaan sebelumnya maka kami mengecek 

catatan kolektibilitas calon nasabah tersebut. untuk 

membuktikan kebenaran dari informasi dan data 

pendukung yang dibawa oleh nasabah kami melakukan 

pengamatan atau survey pada lingkungan calon nasabah. 

Setelah itu selesai kemudian lanjut tahap yaitu survey dan 

analisa dengan menggunakan prinsip 5C. Kami kemudian 

melakukan survey dilingkungan calon nasabah untuk 

mengetahui karakter atau kepribadiannya, laba-rugi 

usahanya, beban usahanya, keadaannya, modal usaha, 

kemampuan untuk membayar ansuran, pendapatan 

perkapita, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Setelah 

survey dan analisa dilaksanakan maka kami pihak bank 

akan memutuskan untuk memberikan pinjaman atau 

pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah. 

Bagaimana menganalisa 

data calon nasabah..? 

Secara teknis dek kami menggunakan prinsip 5C. Pertama, 

capital yaitu menlihat kelayakan calon nasabah yaitu 

bagaimana kemampuan modal dari calon nasabah. Ini 

sebagai dasar bank untuk menlihat rasio kas calon nasabah. 

Kedua, capacity yaitu menlihat kemampuan calon nasabah 
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dalam mengembalikan pinjaman. Ketiga, character yaitu 

menlihat bagaimana perilaku sehari hari dari calon nasabah 

seperti hobi dan kebiasaannya. Keempat, collateral yaitu 

menlihat jaminan yang ditawarkan calon nasabah, tapi 

jaminan tersebut harus bernilai ekonomis. Kelima, 

condition of economy yaitu menlihat segmen pasar dan 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

 Bapak Andi Muhammad Reza sebagai SME Financing 

Head di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari 

Bagaimana proses dan 

metode identifikasi risiko 

pembiayaan di Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari? 

Proses dan metode identifikasi risiko di sini dek secara 

teknis menggunakan prinsip 5C seperti yang saya sebutkan 

tadi. 

Bagaimana penerapan 

dari prinsip 5C ini.?? 

Mohon di jelaskan lebih 

detail 

Kita mulai dari karakter “Bank BNI Syariah sangat 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menilai 

karakter nasabah. Kami melakukan wawancara secara 

mendalam untuk mengenali karakter calon nasabah apalagi 

yang berkaitan dengan gaya hidupnya. Gaya hidup nasabah 

kami ukur dengan style dari aksesoris dan pakaian yang 

dikenakan dan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah. 

Hobi dan lingkungan hidup nasabah kami melakukan 
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wawancara secara mendalam dan mencari informasi lain 

dengan bertanya kepada tetangga baik dengan pengamatan 

langsung”. Selain itu Bank BNI Syariah saat menganalisa 

karakter nasabah mengunakan BI Checking dan DHN-BI. 

BI Checking untuk menlihat jumlah keberhasilan 

pembiayaan yang pernah diterima nasabah dari bank BNI 

Syariah ini atau lembaga keuangan yang lainnya. 

Sedangkan DHN-BI (Daftar Hitam Nasional Bank 

Indonesia) untuk menlihat tindak pidana yang pernah 

dilakukan nasabah seperti tindak pidana pencucian uang, 

penipuan, korupsi dan tindak pidana lainnnya. Untuk 

menganalisa nasabah pemula dilihat dari sikapnya pada 

saat diwawancarai selain itu bank mencari informasi lain 

dengan bertanya kepada tetangga si calon nasabah ini”. 

Kedua, kapasitas” informasi mengenai kemampuan calon 

nasabah dapat dilihat melalui wawancara oleh pihak bank 

kepada calon nasabah. Tata kelola bisnis nasabah kami 

lihat dari pengalaman usaha, lama usaha dan prospeknya 

kedepan. Untuk menganalisa kemampuan nasabah dalam 

mencari keuntungan, bank BNI Syariah mengamati 

transaksi nasabah yang berkaitan dengan usahnya apakah 
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mengalami fluktuatif baik pada saat ekonomi fluktuatif 

akibat naiknya harga BBM dan lain-lain”. Ketiga, kapital 

Kemampuan nasabah dilihat dari kekuatan kasnya 

terbilang rendah maka bank BNI Syariah akan 

memperketat plafon pembiayaan yang akan diberikan. Hal 

ini dapat meminimasilir risiko keuangan yang terjadi. 

Penilaian dengan capital ini akan memberikan gambaran 

apakah nasabah layak menerima pembiayaan. Untuk 

menganalisa kemampuan modal bank melakukan penilaian 

pada laporan keuangan yang dimiliki nasabah, apabila 

laporan keuangan tidak memenuhi standar maka bank tidak 

akan menyepakati pembiayaan yang diminta. Keempat, 

“Kalau untuk jaminan pembiayaan Rahn mikro yang 

dijadikan barang jaminan seperti emas, BPKB motor, 

setifikat tanah. Dalam menganalisa jaminan nasabah ini 

kami meninjau status pemilik jaminan, dokumen 

kepemilikan, data letak geografis dan keterangan 

jaminan”. Terakhir kondisi ekonomi, kondisi ekonomi 

nasabah secara keseluruhan yang dianalisa tidak hanya 

pada penghasilan atau gaji nasabah. Usaha yang dimiliki 

nasabah, bank juga memberikan penilaian. Selain itu 
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kondisi pasar dan kebijakan pemerintah bank juga 

mempertimbangkannya misalnya penaikan harga BBM. 

Bagaimana proses dan 

metode pengukuran 

risiko pembiayaan di 

Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari? 

Pengukuran risiko di bank BNI Syariah ini dek tidak 

mengunakan metode-metode tertentu, tapi agar 

pembiayaan berjalan dengan baik bank BNI Syariah 

mengkategorikan nasabah yaitu kategori lancer dan tidak 

lancer 

Bagaimana proses dan 

metode pemantauan 

risiko pembiayaan di 

Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari? 

Untuk pemantauan risiko itu dek agar tidak menimbulkan 

kredit bermasalah kami lakukan dengan menelfon nasabah 

terlebih dahulu sebelum jatuh tempo waktu pembayaran 

angsuran, pada hari jatuh tempo, membuat jadwal 

pembayaran angsuran nasabah untuk tiap bulannya dan 

menlihat langsung keadaan rumahnya. 

Bagaimana proses dan 

metode pengendalian 

risiko pembiayaan di 

Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari? 

Pengendalian risiko ini dek dilakukan setelah ditemukan 

potensi pembiayaan yang bermasalah dengan menlihat 

terlambatnya nasabah mengembalikan pinjaman dan tidak 

teraturnya nasabah membayar angsuran. 

Apa ada kendala dalam 

penerapan manajemen 

risiko pembiayaan ini..?? 

Tentu dek “pertama, karakter nasabah, “Munculnya 

kendala implementasi manajemen risiko dikarenakan 

nasabah itu sendiri yang lalai dalam menjalankan usaha 
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yang telah dibiayai oleh bank dan nasabah melanggar 

ketentuan standar pengelolaan yang disepakati antara bank 

dengan nasabah yang tidak dilakukan secara professional”. 

Kedua, kapasitas nasabah,” kendala imlementasi 

manajemen risisko juga meliputi ketidak mampuan 

nasabah dalam mengelola usahnya, penurunan yang tinggi 

terhadap tingkat penjualan uasaha yang dibiayai oleh bank 

dan penurunan yang tinggi terhadap harga jual barang/jasa 

yang dibiayai oleh bank sehingga nasabah tidak mampu 

mengembalikan angsuran kepada bank”. Dan ketiga, 

“bencana alam kadang cukup sulit untuk diprediksi, 

apabila usaha nasabah mendapatkan bencana alam yang 

berdampak dengan tidak lancarnya usaha sehingga 

menurunnya usaha nasabah untuk mendapat keuntungan 

dan selain bencana alam, kebijakan pemerintah juga 

memberikan kendala bagi bank. Apalagi usaha yang 

tergantung dengan kebijakan pemerintah seperti industry 

produk. Jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi 

operasional usaha nasabah yang akan mempengaruhi 

pendapatan usaha nasabah”. 
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Bagaimana solusi untuk 

kendala yang muncul 

tersebut? 

Untuk solusinya begini dek “menetapkan konvenan nilai 

maksimal rasio hutang bagi bank, menetapkan rasio 

maksimal asset tetap terhadap total asset, menetapkan 

konvenan bagi hasil dengan akad revenue sharing dan 

menetapkan konvenan preferensi nasabah dengan 

menetapkan pembayaran zakat 

 

Hasil Wawancara 

Nasabah Bank BNI Syariah 

Ibu Firida 

Sebelum ibu mengambil 

pembiayaan di bank BNI 

Syariahapa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

Banyak sekali yang ditanyakan pada saat 

wawancara, berkenan dengan kepribadian dan 

prospek usaha saya 

Apa pihak bank melakukan 

survey setelah ibu mengajuan 

permohonan pembiayaan? 

Saya kurang tahu akan hal itu, tapi tetangga saya 

pernah memberitahu saya bahwa ada yang 

menanyakan tentang kehidupan saya setelah 
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beberapa hari saya mengajukan permohonan 

pembiayaan 

Apa ibu pernah dihubungi 

berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

angsuran? 

Iyah, 2 hari sebelum jatuh tempo bank pasti nelfon 

Apakah ibu lancar dalam 

membayar angsuran? 

Alhamdulillah, saya belum pernah menunggak 

angsuran 

 

Bapak La Saliamu 

Sebelum bapak mengambil 

pembiayaan di bank BNI 

Syariahapa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

Ada beberapa macam pertanyaan dan kebanyakan 

tentang usaha 

Apa pihak bank melakukan 

survey setelah bapak mengajuan 

permohonan pembiayaan? 

Saya kurang tahu 
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Apa bapak pernah dihubungi 

berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

angsuran? 

Biasanya sebelum jatuh tempo pembayaran bank 

selalu mengingatkan untuk melakukan pembayaran 

Apakah bapak lancar dalam 

membayar angsuran? 

Alhamdulillah, saya belum pernah menunggak 

angsuran 

 

 

 

Ibu Fadillah 

Sebelum ibu mengambil 

pembiayaan di bank BNI 

Syariahapa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

Ada beberapa macam pertanyaan dan kebanyakan 

tentang usaha 

Apa pihak bank melakukan 

survey setelah ibu mengajuan 

permohonan pembiayaan? 

tetangga saya memberitahu saya bahwa ada yang 

menanyakan tentang saya setelah beberapa hari 

saya mengajukan permohonan pembiayaan 

Apa ibu pernah dihubungi Sms dan telfon yang selalu kami terima barangkali 
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berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

angsuran? 

Apakah ibu lancar dalam 

membayar angsuran? 

Pernah saya menunggak beberapa hari, hari 

pertama saya di sms, apabila tidak secepatnya maka 

bank akan menegur dengan dengan dikeluarkan 

surat teguran, penyebabnya saya menunggak 

karena problem keluarga 

 

Bapak Jumrin 

Sebelum bapak mengambil 

pembiayaan di bank BNI Syariah 

apa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

Bank menanyakan sejak kapan usaha saya didirikan 

dan pertumbuhannya 

Apa pihak bank melakukan 

survey setelah bapak mengajuan 

permohonan pembiayaan? 

Ada sih dek tetangga pernah cerita tentang itu 
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Apa bapak pernah dihubungi 

berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

angsuran? 

Kadang bank menelpon atau sms untuk 

menginfokan jatuh temponya pembayaran 

Apakah bapak lancar dalam 

membayar angsuran? 

Alhamdulillah, saya belum pernah menunggak 

angsuran 

 

Bapak Samiruddin 

Sebelum bapak mengambil 

pembiayaan di bank BNI 

Syariahapa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

lumayan banyak yang ditanyakan pada saat 

wawancara, termaksud hobi juga ditanyakan, 

cukup aneh itu bank 

Apa pihak bank melakukan 

survey setelah bapak mengajuan 

permohonan pembiayaan? 

Waduh kalau itu dek, saya kurang tahu, barangkali 

itu urusan bank 

Apa bapak pernah dihubungi 

berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

Sudah menjadi tugas bank untuk mengingatkan 

nasabahnya ketika telah sampai jatuh tempo dan 

bank sering sms 
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angsuran? 

Apakah bapak lancar dalam 

membayar angsuran? 

Alhamdulillah, saya belum pernah menunggak 

angsuran 

 

Ibu atira 

Sebelum ibu mengambil 

pembiayaan di bank BNI 

Syariahapa yang pertama-tama 

disiapkan 

Saat mengajukan permohonan pembiayaan, saya 

diminta mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

disertai dengan fotokopi ktp, kartu keluarga, 

jaminan dan lain lain.  

Pertanyaan apa saja yang 

diajukan saat wawancara analisis 

pengajuan pembiayaan? 

hobi, kesukaan, tempat saya tinggal, usaha, lama 

usaha dan macam-macam, itu yang dipertanyakan 

bank kepada saya 

Apa ibu pernah dihubungi 

berkenan dengan telah dekatnya 

waktu jatuh tempo pembayaran 

angsuran? 

Bank sering menelfon dan sms untuk mengingatkan 

saya karena jatuh tempo telah dekat 

Apakah ibu lancar dalam 

membayar angsuran? 

Alhamdulillah, saya belum pernah menunggak 

angsuran 
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