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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Subhan  

Jabatan  : Collection 

Tanggal  : 20 Mei 2020 

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR menjadi bermasalah pada 

bank BTN Syariah KCS Banjarmasin? 

Jawaban : 

Pembiayaan KPR menjadi bermasalah itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: 

a. Faktor internal 

5) Tidak telitinya seorang analis dalam menganalisa 

nasabah 

 Jadi pihak bank tidak terlalu teliti dalam memilih calon 

debitur. Yaitu bagaiman kondisi latar belakang calon 

debitur, bisnis dan usaha apa saja yang dijalankan oleh 

calon debitur. Pihak bank  hendaknya dalam menyetujui 

pembiayaan itu seharusnya diperoses melalui tahap-

tahap. 

6) Terlalu percaya atas pernyataan nasabah. 

7) Kurangnya kunjungan on the spot pada lokasi 

perusahaan nasabah 

8)  Kontak nasabah ganti-ganti sehingga menyulitkan pihak 

dalam menagih. 

b. Faktor Eksternal : 
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Jadi timbulnya faktor ini dikarenakan oleh  nasabah itu 

sendiri. Pihak bank sebelum menyetujui pembiayaan  itu 

sudah terlebih dahulu mencek atau menganalisa calon 

nasabah, akan tetapi sering terjadi hal-hal yang tidak 

terduga yang sebelum nya itu tidak ada kecurigaan oleh 

bank. Tetapi setelah berlangsungnya proses pembiayaan itu 

kemudian hal itu pun terjadi. Seperti berikut : 

5. Kebutuhan nasabah  

Nasabah pada Bank BTN Syariah di Banjarmasin 

itu lebih dominan mengambil perumahan FLPP yang 

biasanya dikenal dengan produk KPR BTN Bersubsidi , 

yaitu pembelian rumah bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Jadi biasanya penghasilannya 

itu tidak mencukupi dan biasanya juga ada keperluan 

yang tidak diduga seperti ada salah satu anggota 

keluarganya yang sakit sehingga harus dirawat dan 

membutuhkan biaya dan sedangkan pada bulan itu juga 

harus membayar angsuran cicilan KPR. Jadi nasabah 

yang tadi tidak bisa membayar cicilan tersebut. 

6. Double cicilan di bank lain 

Jadi awalnya pihak tidak mengetahui debitur itu 

mempunyai hutang di bank lain. Padahal pihak bank 

sudah mencek BI Checking dan ternyata tidak 
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ditemukan permasalahan pada debitur  yang 

bersangkutan. 

7. Karakter dari nasabah 

Jadi jadwal angsuran tidak diketahui oleh nasabah. 

Padahal pihak bank sudah memberitahu bahwasanya 

jadwal pembayaran angsuran bulan ini sudah sampai, 

tetpai kembali lagi pada karakter nasabah yang 

menganggap remeh untuk pembayaran bulan ini 

digabung kebulan yang akan datang. Jadi itu yang 

menjadi penumpukan angsuran. 

8. Nasabah yang pindah-pindah karena suatu pekerjaan 

yang mendesak, jadi menyulitkan pihak bank untuk 

menyelesaikan pembiayaan 

Jadi pada faktor Eksternal inilah yang dominan kepada 

pembiayaan KPR bermasalah. Biasa kita ketahui bahwasanya 

bank BTN Syariah itu berpengalaman berkecimpung didalam 

bidang pembiayaan KPR tersebut. Karena faktor Eksternal 

inilah yang tidak bisa diduga dan tidak bisa di kendalikan 

oleh bank BTN Syariah. 

 

2. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan KPR bermasalah pada bank 

BTN Syariah KCS Banjarmasin? 

Jawab : 
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Jadi munculnya pembiayaan bermasalah itu disebabkan oleh 

beberapa faktor-faktor seperti yang sudah dijelaskan diatas.pembiayaan 

bermasalah juga merupakan salah satu risiko pembiayaan di dalam dunia 

perbankan, begitu pula yang di alami oleh bank BTN Syariah. 

Adapun yang dilakukan oleh pihak bank (internal) yaitu dalam 

menghadapi pembiayaan bermasalah ada tiga tahap yaitu : 

1) Rescheduling, Adalah suatu upaya hukum untuk melakukan 

perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 

berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau pula dengan 

jangka waktu kredit itu diperpanjang, atau bisa juga disesuaikan 

dengan kemampuan atau kesanggupan bayar nasabah. 

2) Reconditioning, Adalah suatu upaya penyelamatan dimana 

pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau 

sebagian persyaratan perjanjian antara bank nasabah dengan 

harapan supaya nasabah dapat melunasi kewajibannya.  

3) Restructuring, yaitu upaya pihak bank untuk melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa 

pemberian tambahan kredit atau juga melakukan konversi atau 

seluruh atau juga sebagian kredit yang masih menjadi bagian 

dari perusahaan itu sendiri, yang dilakukan dengan cara atau 

tanpa rescheduling maupun reconditioning. 
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Dokumentasi wawancara dengan Mas Subhan selaku Collection 
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Surat Peringatan III 

 

Sumber : Bank BTN Syariah KCS Banjarmasin 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama     : Yuda Setiawan 

Tempat, Tanggal lahir  : Banjarmasin, 20 Juli 1998 

Jenis kelamin   : laki-laki 

Anak ke   : pertama (1) dari (3) bersaudara 

Status perkawinan  : Belum kawin 

Agama    : Islam 

Alamat asal : Jl. Kelayan A ll RT. 21 RW. 02 Kel. Murung Raya 

Kec. Banjarmasin Selatan 

Pendidikan   :  

1. SDN Murung Raya 1 

2. SMPN 34 Banjarmasin 

3. SMAN 4 Banjarmasin 

Orang tua   : 

1. Ayah  : Syahrul 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat  : Jl. Kelayan A ll RT. 21 RW. 02 Kel. Murung Raya Kec. 

Banjarmasin Selatan 

2. Ibu  : Basniah 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. Kelayan A ll RT. 21 RW. 02 Kel. Murung Raya Kec. 

Banjarmasin Selatan 

 

Banjarmasin, 15 juni 2020 

 

 

Yuda Setiawan 
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