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PEDOMAN WAWANCARA (tidak terstruktur) 

Narasumber   : Sulkadri 

Jabatan   : Manager Relationship Funding 

Hari/Tanggal  : 22 Juli 2020 

Tempat   : Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari 

Waktu   : 13.30 - selesai 

 

PERYANYAAN WAWANCARA : 

1. Bagaimana kondisi objektif Funding di BMI KC Kendari? 

2. Dalam struktur organisasi BMI KC Kendari, Funding termasuk dibagian apa? 

3. Produk/akad apa saja yang ditawarkan oleh Funding pada BMI KC Kendari? 

4. Bagaimana minat nasabah simpanan di BMI KC Kendari? 

5. Apakah jumlah nasabah disini jugamengalami penurunan? 

6. Apa penyebab nasabah jumlah nasabaah bisa menurun? 

7. Bagaimana penentuan bagi hasil (keuntungan) yang dilakukan oleh BMI dengan 

nasabah?  

8. Syarat untuk bisa menjadi nasabah? 

9. Produk apa yang paling banyak memiliki nasabah? 

10. Apakah BMI juga melayani nasabah Non Muslim? Jika iya, produk apa yang 

ditawarkan/dipilih? 

11. Jumlah nasabah funding periode 2015-2017.. 



 

12. Strategi pemasaran (langkah-langkah) apa yang dilakukan oleh funding dalam 

meningkatkan minat nasabah simpanan di BMI? 

13. Kendala apa saja yang sering ditemui Funding dalam memasarkan produk-

produknya? (beserta solusinya) 

HASIL WAWANCARA : 

 Kondisi obejktif funding di Bank Muamalat cabang kendari ini mengalami 

peningkatan, meskipun dimasa pandemic. Dana DPK kami per Juni 2020 tumbuh 

hingga 216 Milyar. 

 Funding disini juga sudah termasuk sebagai pegawai tetap atau organic 

 Melihat fenomena sekarang mba, sekarang masyarakat pada senangnya ber Bank 

Syariah atau pada hijrah artinya meninggalkan Bank Konven ke Bank Syariah, 

makanya teklen kami itu “Ayo Hijrah”. Maka itu kami selalu mengajak masyarakat 

secara ekonomi untuk berpindah ke Bank Syariah.  

 Penurunan nasabah itu pasti terjadi di bank maupun lembaga keuangan yang lain. 

Selain itu masyarakat juga masih berfikir bahwa sarana dan prasarana dibank syariah 

masih kurang memadai dibanding bank konven, jadi seringnya membuka tabungan 

dan berhenti menabung kembali, tapi seiring dengan perjalanan kami,kami juga terus 

memperbaharui segala sistem kami sehingga tidak kalah dengan bank konven 

 Seperti yang saya bilang tadi bahwa masyarakat yang menabung seringkali hanya 

membuka tabungan tapi berhenti menabung. Kami melakukan penctatatan kan 

hitungannya per Desember tiap tahun, jadi dalam waktu 1 tahun itu bisa ada yang 

membuka tabungan tapi tidak mengisi lagi tabungannya . Juga karena setoran awal 

dari setiap produk tabungan kami kan jumlahnya terjangkau mulai dari Rp.25.000-an 



 

sampai Rp.50.000 apabila nasabah tersebut berhenti menabung maka jumlahnya tidak 

akan meningkat. 

 Produk Tabungan yang kami miliki itu ada Tabungan Hijrah, Tabungan Hijrah 

Prima, Tabungan Rencana, Tabungan Rencana Berhadiah, Tabungan Haji & Umrah, 

dan Tabungan US Dollar. Jadi totalnya 6 produk, kalau ditambah simpanan Giro dan 

Deposito itu ada sekitar 9 produk. 

 Kalau ditanya produk apa yang paling banyak diminati itu adalah produk Tabungan 

Haji & Umrah. Kenapa? Karena bisa dilihat dari berbagai keuntungan dengan setoran 

awal Rp.50.000 dan gratis biaya administrasi. Tabungan haji dan umrah ini kan 

menggunakan akad wadiah, jadi kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umrah 

tabungan ini membantu perencanaan nasabah supaya lebih mudah. Dan tabungan ini 

juga sudah dapat kepastian kuota keberangkatan haji dari kementrian Agama. 

 Iya, Bank kami juga melayani nasabah non Muslim. Nasabah kan gini artinya,, 

walaupun dia non muslim, dia mungkin punya usaha dan melihat lebih untung di 

Bank Syariah, kenapa tidak? Mereka kan juga membandingkan, artinya walaupun ini 

bank syariah tapi inikan juga bank umum.kalau mereka senang dengan produk yang 

ditawarkan ya Alhamdulillah, karena mungkin lebih menguntungkan di Bank Syariah 

daripada di bank konven, itu sih mindsetnya. Untuk produk yang mereka pilih pun 

sama, ada tabungan, deposito tapi rata-rata kebanyakan Giro. 

 Untuk produk tabungan itu hanya memakai 2 akad, yakni akad Mudharabah dan akad 

Wadiah. Jadi untuk bagi hasil/nisbah/porsi nasabah itu disepakati diawal pada saat 

pembukaan rekening. Jadi contoh umpamanya nisbah yang disepakati diawal 50-50, 

ketika untung Bank pada Bulan itu 100 rupiah berarti yang dibagi itu 50 nasabah, 50 



 

untuk Bank. Dan penentuan Bagi hasil tidak selalu tetap, pada setiap bulannya dia 

berfluktuatif. Tapi secara rata-rata antara Bank Konven dan bank Syariah, insyaallah 

bank syariah masih menang tipis. 

 Untuk langkah-langkah pemasaran yang kami lakukan, utamanya untuk dimasa 

pandemic seperti sekarang, yang pertama kami memperbanyak status-status dimedia 

sosial tentang Bank Muamalat. Kedua, mau tidak mau kami harus melakukan 

sosialisasi karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang 

perbedaan Bank Syariah dan bank Konvensional. 

 Ini menjadi tantangan di Bank Syariah karena masih banyak yang menganggap 

bahwa itu sama saja padahal secara harfiah sangat berbeda. Banyak-banyak 

sosialisasi dan menafaatkan sosial media untuk melakukan promosi. 

 Kalau sebelum ada pandemic,memang kami biasa melakukan pameran diluar kantor 

atau di event-event untuk memperkenalkan produk-produk kami. 

 Pelayanan kami juga semakin kami tingkatkan utamanya dalam memberikan 

kemudahan dibidang transaksi, kalau mau buka rekening itu tidak ada biaya 

administrasi,pengambilan ATM juga gratis, kita juga ada Internet Banking jadi kalau 

mau beli-beli apa saja lebih mudah. 

 Setelah itukan biasanya akan ada beberapa orang yang tertarik untuk menggunakan 

jasa kami, nanti dari sini data calon nasabah akan diregistrasi ke database computer 

kami untuk kemudian nanti akan dihubungi untuk janjian. 

 Kendala terbesar dalam memasarkan produk ini yah itu tadi,karena masyarakat masih 

menganggap Bank Syariah itu sama saja. Terus juga masyarakat masih banyak yang 

menganggap fasilitas Bank Syariah masih jauh tertinggal dari Bank Konven, dari segi 



 

layanan, jumlah ATM. Tapi kami sudah mulai istilahnya paling tidak menempel 

teruslah di Bank Konven. 

 Terlepas dari itu, kami sudah menyesuaikan Muamalat Mobile Banking maupun 

Internet Banking dengan teknologi yang mengikut sesuai dengan yang dibutuhkan 

sama nasabah. Dari segi produk Alhamdulillah apa yang tidak ada di Bank Konven 

itu ada di Bank Syariah produknya. 

 Seperti yang saya bilang tadi kan, kami terus mengembangkan dan menyesuaikan 

dengan teknologi, juga ada produk kami yang tidak dimiliki oleh bank konven,tapi 

ada dikami, kami melakukan kerja sama dengan dengan memberikan semacam 

hadiah, yang bisa nasabah dapatkan di Tabungan Rencana Berhadiah. Dia ini kan 

bentuknya nasabah menabung dan memilih hadiah langsung tanpa diundi sesuai 

dengan kemampuan nasabah menabung. 

 Marketing sekarang itu ada nama sistemnya jemput bola, artinya masayarakat yang 

ada dirumah kami yang datangi, di call dulu untuk janjian.ini juga termasuk layanan 

sebenarnya karena interaksi langsung ini kami bisa sekaligus memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang Bank Syariah. 

 Syaeat untuk menjadi nasabah disini sangat mudah mba, cukup membawa KTP dan 

NPWP bagi PNS maka sudah bisa buak rekening, dengan saldo awal RP.25.000 

sudah bisa, sudah dengan ATM tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. 

 

 



 

 

Bank Muamalat KC Kendari Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 93111. 

 

Penyerahan Surat Izin Penelitian kepada Ibu Nurkhalisa sebagai Branch Sales Support 

Bank Muamalat KC Kendari 22 Juni 2020 

 

Wawancara dengan Bapak Sulkadri sebagai Manager Relationship Funding Bank 

Muamalat KC Kendari 22 Juli 2020 



 

 

 

Proses pengambilan Data Nasabah oleh 

Ibu Nurkhalisa selaku Branch Sales 

Support Bank Muamalat KC Kendari 

Foto bersama Bapak Sulkadri selaku  

Manager Relationship Funding Bank Muamalat KC Kendari 

 



 

 

 

Salah satu Promosi Produk Tabungan melalui media sosial Instagram @bmi.kendari 

 

 

Salah satu iklan dan keikutsertaan Bank Muamalat Cabang Kendari dalam seminar  
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