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Branch Collection (Penanganan Pembiayaan Bermasalah) 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

 

Apakah di PT. Bank 

Muamalat KC Kendari 

terdapat pembiayaan 

bermasalah? 

yaa, pasti ada pembiayaan 

bermasalah di setiap bank. Disini 

juga juga tentu ada, karena ada 

pembiayaan pasti ada juga nasabah 

yang macet membayar angsuran 

sehingga terjadi pembiayaan 

bermasalah. 

Menurut ibu definisi 

pembiayaan bermasalah 

itu seperti apa? 

pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah dan mengalami gagal bayar 

untuk memenuhi kewajibannya 

kepada bank. 

Andi 

Nikmawati 

Seberapa penting 

penilaian pembiayaan 

berdasarkan prinsip 5 C? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip 5 C ini sangat penting, 

kenapa? Karena, disini kita bisa 

melihat dan menilai karakter atau 

perilaku nasabah bagaimana, 

kemampuan dalam membayar 

angsuran berapa sesuai dengan 

pinjaman pembiayaannya, melihat 

kondisi nasabah pada saat 

melakukan sbuah usaha bagaimana 

agar tidak terjadinya sebuah risiko, 

jika nasabah ingin mengambil 

pembiayaan makan jumlah 

pembiayaan tersebut harus sama 

dengan jumlah nilai jaminan. Itulah 

pentingnya menggunakan prinsip 5 

C Untuk menyeleksi nasabah yang 

akan mengajukan permohonan 

pembiayaan agar tidak terjadi 

kesalahan 

Untuk penyebab pembiayaan 

bermasalah itu banyak bermacam 

macam terutama banyak dari faktor 

eksternal, mulai dari usaha nasabah 

yang tidak stabil, dari karakter 

nasabah yang nakal yang 

sebenarnya mampu membayar 

namun dia tidak mau 

membayarkannya, nasabah yang 

kena musibah, dan lain sebagainya. 

Bisa jadi juga dari faktor internal, 

karena marketing mungkin kurang 

teliti dalam meneyeleksi nasabah. 
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Apa penyebab 
pembiayaan bermasalah 

dalam faktor internal? 

 

 

 

 

 

Apa penyebab 

pembiayaan bermasalah 

dalam faktor eksternal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam faktor internal ini biasanya 

dari pihak bank sendiri yang kurang 

selektif dalam menyeleksi data 

nasabah atau karakter nasabah pada 

saat nasabah mengajukan 

permohonan pembambilan 

pembiayaan. 

 

Untuk penyebab pembiayaan 

bermasalah itu banyak bermacam 

macam terutama banyak dari faktor 

eksternal, mulai dari usaha nasabah 

yang tidak stabil, dari karakter 

nasabah yang nakal yang 

sebenarnya mampu membayar 

namun dia tidak mau 

membayarkannya, nasabah yang 

kena musibah, dan lain sebagainya. 

Apa penyebab 

pembiayaan bermasalah 

yang di akibat pandemi 

covid-19? 

 Penyebab pembiayaan bermasalah 

apalagi pada saat pandemi seperti 

ini sangat mempengaruhi masalah 

keuangan nasabah. Seperti usaha 

yang menurun karena tidak adanya 

pelanggan disebabkan larangan 

pemerintah yang harus social 

distancing, di PHK nya nasabah dari 

pekerjaannya dan lain sebagainya. 

Jadi nasabah itu tidak mampu 

membayar angsurannya sehingga 

angsurannya bisa menjadi macet. 

Biasanya produk-produk 

pembiayaan bermasalah 

itu terdapat di produk apa 

saja? 

 

 

 

Produk pembiayaan apa 

yang paling banyak 

terdapat pembiayaan 

bermasalah? 

 

 

 

 

 

 

semua produk-produk pembiayan di 

PT. Bank Muamalat KC Kendari 

pasti ada pembiayan 

bermasalahnya, dan pasti akan 

terjadi itu di setiap produk 

pembiayaannya. 

 

pada produk-produk pembiayaan 

yang paling sering terdapat 

pembiayaan bermasalah yaitu 

dipembiayaan KPR, karena 

biasanya ada nasabah dan pihak 

depeloper bersekongkol. Misalnya, 

ada dari kejadian kemarin pihak 

nasabah dan depeloper mereka 

melakukan konspirasi setelahnya 

pinjam ke Bank Muamalat untuk 
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membeli rumah umpama harga 100 

juta dan mewajibkan dp 10 juta 

untuk pembelian rumah tersebut, 

90% itu dibiayai oleh Bank dan 

10% dibiayai oleh nasabah dan itu 

ternyata nasabah tidak mempunyai 

dp, dengan apa mereka kerjasama 

dengan depeloper membuat surat 

pernyataan bahwa ini adalah uang 

10 juta untuk dp dan padahal 

uangnya tidak keluar. Dalam hal ini 

Bank Muamalat berarti membiayai 

110 juta sebenarnya dan membiayai 

100%. Seharusnya tidak seperti itu 

harus ada uang muka dari nasabah. 

Kenapa? Karena itu sebagai 

pengikat nasabah. Dan akhirnya 

pada angsuran pertama atau dua 

bukan susah mereka enak saja 

meninggalkan jaminan karena 

nasabah merasa tidak mengeluarkan 

uang sama sekali dan 

terbengkalailah angsuranya 

sehingga itulah yang menyebabkan 

pembiayaan bermasalah. 

Menurut definisi ibu 

seperti apa itu upaya 

rescheduling? 

strategi yang digunakan dalam 

menangani pembiayaan bermasalah 

yang pertama itu rescheduling. Jadi, 

misal nasabah yang jangka waktu 5 

tahun angsuran, di tahun ke-3 

mengalami permasalahan dalam 

angsuran, kemudian jangka waktu 

yang sisa 2 tahun itu diperpanjang 

misal 3 tahun dimundurkan lagi 1 

tahun, dengan adanya penambahan 

jangka waktu angsuran agar 

meringankan nasabah dalam 

membayar angsuran dan tidak 

merugikan bank. 

 

Menurut definisi ibu 

seperti apa itu upaya 

reconditioning? 

reconditioning, merubah seluruh 

akad pembiayaan mulai dari jadwal, 

besar angsuran, mengurangi margin, 

bank bisa memberikan suntikan 
dana namun hanya nasabah yang 

memiliki potensi untuk membayar. 

Menurut definisi ibu 

seperti apa itu upaya 

restructuring? 

jadi restructuring itu, mengubah 

struktur fasilitasnya misal 

pembiayaannya murabahah kita 
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restructure ke mudarabah, kita ubah 

akadnya agar bisa lebih panjang 

jangka waktunya. 

Muh. Dias A Jika ketiga upaya 

rescheduling, 

reconditiong, dan 

restructuring tidak bisa 

terpenuhi maka langkah 

selanjutnya itu bagaimana 

pak? 

eksekusi jaminan memang jalan 

terakhir yang di ambil jika nasabah 

sudah tidak ada kemampuan untuk 

membayar angsuran dan sudah 

mengabaikan surat teguran dan SP1, 

SP2, SP3 maka dari pihak bank bisa 

mengajukan surat lelang kepada 

nasabah. Apabila nasabah sudah 

menyetujui dibayarkan kepada 

kewajibannya 

 Apa penyebab biasanya 

terjadi pembiayaan 

bermasalah? 

Untuk penyebab pembiayaan 

bermasalah itu banyak bermacam 

macam terutama banyak dari faktor 

eksternal, mulai dari usaha nasabah 

yang tidak stabil, dari karakter 

nasabah yang nakal yang 

sebenarnya mampu membayar 

namun dia tidak mau 

membayarkannya, nasabah yang 

kena musibah, dan lain sebagainya. 

Bisa jadi juga dari faktor internal, 

karena marketing mungkin kurang 

teliti dalam meneyeleksi nasabah 
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Dokumentasi Wawancara dengan Branch Collection (penangan pembiayaan 

bermasalah) Ibu. Andi Nikmawati 

 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Branch Collection (penangan pembiayaan 

bermasalah) bapak. Muh Dias A 
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RIWAYAT HIDUP 

 

A. DATA PRIBADI 

Nama    : Siti Ayu Julaeha 

Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 28 Oktober 1999 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status   : Mahasiswi 

Alamat :Sindangkasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. 

Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara 

Nomor Telepon : 082187637317 

Email : Stayujulaeha99@Gmail.Com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

SD/MI   : MI Ar-Rahman 

SMP   : SMP Negeri Satu Atap 2 Konsel 

SMA   : SMA Negeri 2 Konsel 

C. DATA ORANG TUA 

Nama Ayah  : Maman Surahman 

Pekerjaan   : Petani 

Nama Ibu   : Rohayati 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

mailto:stayujulaeha99@gmail.com

