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BROSUR PRODUK PEMBIAYAAN
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FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
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FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
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SLIP SETORAN PEMBIAYAAN 
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Pedoman Wawancara dengan Kepala Cabang  

KSPPS BMT UGT Nusantara  

IDENTITAS INFORMAN 

Nama   :  

Pekerjaan  :  

Jenis Kelamin  :  

 

PERTANYAAN: 

1. Apa saja peran yang dilakukan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam 

memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah? 

2. Bagaimana cara KSPPS BMT UGT Nusantara mengoptimalkan peran 

tersebut?  

3. Bagaimana respon para pelaku usaha terkait dengan program pembiayaan 

yang dilakukan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam upaya 

memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah? 

4. Apa saja persyaratan yang diberikan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam 

pembiayaan?  

5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan KSPPS BMT UGT Nusantara 

dalam menentukan pembiayaan? 

6. Apa saja faktor pendorong yang mempengaruhi KSPPS BMT UGT 

Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin 

Tengah? 

7. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi KSPPS BMT UGT 

Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin 

Tengah? 
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Pedoman Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara 

Pemilik Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    :  

b. Jenis Kelamin   :  

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  :  

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

modal usaha ke koperasi ini? 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda? 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 
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Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang 

 KSPPS BMT UGT Nusantara  

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama   : Ali 

b. Pekerjaan  : Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara 

c. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

PERTANYAAN: 

1. Apa saja peran yang dilakukan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam 

memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah? 

 “Peran yang dilakukan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam 

memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah 

merupakan dalam produk Pembiayaan Usaha” 

2. Bagaimana cara KSPPS BMT UGT Nusantara mengoptimalkan peran 

tersebut?  

 “koperasi mengoptimalkan pembiayaan yang diberikan ke nasabah 

dengan melakukan pengawasan terhadap usaha dan memberikan saran-

saran kepada pemilik usaha yang sudah mengajukan dan mendapatkan 

pembiayaan selain itu koperasi juga mempromosikan produk tersebut baik 

menggunakan media cetak, online dan promosi sekaligus penyuluhan 

langsung ke tokoh-tokoh masyarakat agar produk pembiayaan dan sistem 

ekonomi islam dapat terdengar langsung oleh pemilik usaha dan 

membantu mereka dalam hal permodalan dalam mengembangkan 

usahanya serta agar mereka lebih memahi bagaimana sistem akad dalam 

islam.”  

3. Bagaimana respon para pelaku usaha terkait dengan program pembiayaan 

yang dilakukan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam upaya 

memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah? 
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 “Sangat baik, mereka merasa terbantu karena dipermudah untuk 

mengembangkan usahanya dan dari respon nasabah ini jugalah yan 

menjadi pelecut bagi kami untuk terus mengadakan pembiayaan serta 

memperbaiki kualitasnya.”  

4. Apa saja persyaratan yang diberikan KSPPS BMT UGT Nusantara dalam 

pembiayaan?  

 “Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi KTP suami/istri/wali. Fotokopi Kartu 

Keluarga, Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah), Fotokopi rekening 

Tabungan 3 bulan terakhir, Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan 

terakhir, Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB), Fotokopi legalitas 

Usaha: NPWP, TDP, dan SIUP (untuk badan usaha).” 

5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan KSPPS BMT UGT Nusantara 

dalam menentukan pembiayaan? 

 “Karakter dari si pemohon, Jaminan yang akan dijamin oleh si pemohon 

dan kondisi usaha dari si pemohon, ketiga itulah yang menjadi 

pertimbangan terkuat bagi koperasi untuk memberikan pembiayaan bagi 

si pemohon.” 

6. Apa saja faktor pendorong yang mempengaruhi KSPPS BMT UGT 

Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin 

Tengah? 

 “yang menjadi faktor pendorong adalah ingin mewujudkan visi dari 

koperasi sendiri untuk menjadi koperasi yang Amanah, Tangguh dan 

Bermartabat (MANTAB). Dengan cara memberdayakan dan 

mengembangkan ekonomi umat dengan landasan syariah Islam serta 

mewujudkan budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang 

sosial ekonomi masyarakat selain itu yang menjadi pendorong koperasi 

juga kondisi dari para pemilik usaha dengan terjun langsung seperti 

survey dan promosi koperasi mengetahui mengenai apa yang usaha 

butuhkan.” 

7. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi KSPPS BMT UGT 

Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di kecamatan Banjarmasin 
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Tengah? 

 “yang menjadi faktor penghambat adalah sudah adanya program KUR 

(kredit usaha rakyat) dari pemerintah, iuran dari nasabah yang terlambat 

baik karena sakit maupun usaha bangkrut dari nasabah, dan yang paling 

dirasakan saat ini adalah karena Covid-19)  

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Maulida  

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Daging 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya. Saya mengajukan pembiayaan 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

modal usaha ke koperasi ini? 

- Untuk menambah modal usaha agar usaha dapat di perbesar. 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ada, dari pegawai yang menawarkan pembiayaan  

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- Rp. 9.000.000.00 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda? 

- Ya, sangat membantu dan berpengaruh bagi usaha saya karna dengan 

pinjaman dari koperasi dapat menambah jualan saya. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Sebelumnya 500.000 – 650.000/hari sesudahnya 850.000-1.000.000/hari. 

Keuntungan dari jual daging dapat digunakan untuk membeli makanan 

dirumah, biaya anak sekolah dan untuk melunasi pembiayaan yang saya 

ajukan ke koperasi. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 
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- Tidak Ada 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

- Tidak ada, karena koperasi mempermudah kita yang mengajukan 

pembiayaan karena mereka datang langsung setiap harinya untuk 

mengambil angsuran para pedagang dan mereka sangat sopan. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Tidak ada 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Siti Aminah  

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Udang Galah 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya. Saya mengajukan 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

modal usaha ke koperasi ini? 

- Untuk tambahan modal usaha karena harga udang galah 120.000/kg dan 

memerlukan modal yang banyak untuk menjualnya setiap hari. 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ada, pegawai yang menawarkan yang memberitahu.  

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- Rp. 20.000.000.00 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda? 

- Ya, bisa karena pembiayaan yang diberikan tanpa bunga sehingga tidak 

memberatkan saya untuk membayar angsuran setiap hari,. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Sebelumnya 2.800.000 – 3.000.000/hari sesudahnya 3.500.000-

4.000.000/hari. Keuntunganya digunakan untuk Sekolah anak dan cucu, 
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membeli bahan makanan, beli perabotan rumah tangga dan mainan untuk 

cucu saya. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Tidak Ada 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

- Untuk saya tidak ada, karena dengan adanya koperasi masalah modal 

usaha menjadi terbantu selain itu saya tidak capek untuk membayar 

angsuran karena pihak koperasi menagih angsuran langsung datang ke 

toko saya dan uang lebih dari angsuran bisa saya tabung itu saja. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Harus dipertahankan layanan dan produk yang sangat membantu. 

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Salamah Widyawati 

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Sembako 

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya, Saya Sudah dua kali mengajukan pembiayaan ke koperasi. 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan?  

- Yang melatar belakangi pengajuan pembiayaan itu pas sekali saat saya 

kekurangan modal untuk usaha pegawai koperasi datang menawarkan 

produk tabungan dan pembiayaan ke toko saya. 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ada, ketika pegawai datang menawarkan dan ketika saya datang ke 

koperasi untuk pengajuan. 

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- Yang Pertama itu saya melakukan pembiayaan sebesar 6.000.000 sudah 

lunas dan yang kedua ini 10.500.000 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda?. 
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- Tentu sangat membantu terutama untuk pembelian sembako untuk stok 

penjualan terutama pada bulan puasa dan hari raya yang memerlukan 

stok dan juga untuk membeli lemari sembako yang lebih besar  untuk 

tempat sabun, setrup, susu kaleng ya lebih tertata barang jualan. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Sebelumnya si dengan modal yang ada sehari pendapatan bisa 700.000-

1.000.000  karena saya ada langganan yang beli setiap hari untuk 

usahanya. Dan setelah mendapat tambahan modal pendapatan bisa 

sampai 1.500.000 . untuk keuntungan sendiri sering diputar dan dipakai 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk tambahan uang saku anak, 

biaya anak sekolah dan kebutuhan keluarga lainya. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Tidak pernah 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi?. 

- Kalau dari saya awalnya takut untuk minjam uang takut tidak bisa 

melunasinya mungkin rasa takut dari nasabah itu yang menjadi 

penghambat bagi koperasi. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Saya tidak ada kritik untuk koperasi bahkan saya yang berterima kasih 

kepada koperasi. 

 

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Siti Masliani  

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Pakaian 

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya.  Betul saya mengajukan pembiayaan untuk berdagang pakaian. 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

modal usaha ke koperasi ini? 
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- Untuk modal usaha toko baju yang saya buka seperti membeli gantungan 

baju cermin dan bajunya sendiri untuk dijual. 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ada, pegawai menjelaskan ketika saya datang ke koperasi.  

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- Rp. 1.000.000 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda? 

- Membantu untuk modal usaha membeli baju untuk dijual kembali serta 

bebas bunga dan akad sesuai syariat islam sangat memperingan kami 

sebagai nasabah yang berjualan. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Sebelum mendapatkan pembiayaan pendapatan saya hanay 100.000-

150.000/hari karena terbatasnya modal usaha yang saya miliki sesudah 

mendapatkannya pendapatan alhamdulillah naik 200.000-300.000/hari 

karena baju yang dijual menjadi bervariasi. Keuntunganya di putar untuk 

membeli baju kembali untuk dijual dan memenuhi kehidupan hidup 

keluarga sehari-hari. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Tidak ada pelatihan tentang usaha si mas 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

- Masih kurangnya pemberian modal yang diberikan koperasi kepada saya 

mungkin juga dilakukan bertahap karena sayakan juga nasabah 1 tahun di 

koperasi tapi ini pun sudah membantu untuk usaha saya. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Mempermudah untuk penambahan modal usaha saya 

 Dan terus pertahankan layanan yang ramah dan baik. 

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Ahmad Junaidi  

b. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
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c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Sayuran 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Inggih, Saya mengajukan ketika mereka datang menawarkanya. 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau  

- Untuk modal usaha seperti kendaraan untuk usaha dan karena saya 

mendatangankan sayuran dari jawa dan pengiriman dari jawa menumpuk 

jadi kemarin itu memerlukan kulkas agar sayuran-sayuran yang datang 

tidak membusuk dan itu memerlukan modal untuk membeli kulkas besar 

untuk sayuran agar usaha saya tidak merugi. 

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Iya, kalau di BMT itu benar-benar detail mengenai akad dan lain-lain 

biasanya dijelaskan di kantor karena saya saat mengajukan ke kantor. 

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- 180.000.000 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda?. 

- iya, Alhamdulillah sangat membantu karena mereka dari segi angsuran 

sangat ringan dan itu sangat membantu untuk usaha saya. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Pedapatan sudah pasti menaik karena adanya kulkas tadi mengurangi 

terjadinya pembusukan sayuran karena barangnya masih segar dan masih 

bisa dijual yang semulanya dengan kulkas seadanya hanya bertahan 3 

hari menjadi 7 hari dengan penambahan kulkas ini. selain itu uang 

pembiayaan juga digunakan untuk membeli kendaraan untuk operasional 

usaha dan keuntungan alhamdulillah cukup untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari baik untuk keluarga saya sendiri dan para pekerja baik untuk 

sekolah dan jajan untuk anak sampai dengan kebutuhan pribadi saya 

sendiri seperti kendaraan bermotor. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Belum ada mas 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

- Untuk penghambat mungkin mengurus keanggotaan ke pusat yang agak 

lama karena pinjaman saya kemarin yang besar jadi mungkin agak sedikit 
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lama disitu. Itu saja si mas karena jika kita sesuai degan arahan yang di 

tentukan oleh koperasi tentunya urusan akan lancar dan tidak ribet juga 

untuk mengurus pengajuan pembiayaan ke koperasi. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Mempercepat urusan surat menyurat kepusat  

- Sisanya tidak ada lagi karena saya justru yang sangat ingin terima kasih 

atas bantuan pembiayaannya karena sangat membantu kami 

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

IDENTITAS INFORMAN 

a. Nama    : Rahmi Hidayati  

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Perabotan  

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya, Kebetulan saya mengajukan pembiayaan untuk usaha 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

- Untuk menambah modal usaha agar barang yang saya jual selalu ready 

stok dan sebenarnya saya juga membuka toko online untuk perabotan ini 

dan diperlukan tambahan modal yang cukup banyak untuk mengelola 

usaha ini.  

3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ada, pada saat saya mengajukan pembiayaan saya dijelaskan mengenai 

akad, cara pengangsuran, dan syarat oleh pegawai disana  

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- Rp. 7.500.000.00 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda?. 

- Iya, saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal 

usaha dari koperasi ini karena usaha saya tidak hanya toko saja tetapi 

online ya seperti tadi memerlukan modal yang lebih untuk menjalankan 

keduanya. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 
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- Sebelum mendapat pembiayaan penghasilan saya sekitar 

Rp.3000.000/bulan dan setelah mendapat pembiayaan pendapatan 

alhamdulillah naik menjadi sekitar 5.000.000/bulan, ya tadi karena 

produk yang dijual bertambah. Untuk perbedaaan ya dapat dilihat dari 

segi penjualan yang bertambah karena produk yang ditawarkan menjadi 

beragam dari yang murah sampai yang mahal untuk keutungan biasanya 

kami putar kembali untuk menambah barang dan alhamdulillah dari 

jualan ini saya bisa memenuhi kehidupan sehari hari dan belanja untuk 

keperluan saya sendiri seperti membeli handphone laptop.  

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Belum ada mas kalau pelatihan dari koperasi sendiri 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi?. 

- Mungkin lebih ke kurang terdengarnya promosi yang dilakukan koperasi 

dan persaingan dengan pembiayaan umkm yang sedang gencar di lakukan 

pemerintah. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Adakan pelatihan untuk usaha. 

 

Hasil Wawancara dengan Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Pemilik 

Usaha Mikro 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

a. Nama    : Hj. Haniyati  

b. Jenis Kelamin   : Perempuan 

c. Pekerjaan/Jenis Usaha  : Pedagang Ikan Sungai 

PERTANYAAN: 

1. Apakah anda mengajukan pembiayaan untuk usaha anda? 

- Ya, Saya mengajukan pembiayaan untuk usaha saya. 

2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda mengajukan pembiayaan atau 

modal usaha ke koperasi ini? 

- Alasan saya mengajukan pembiayaan ke koperasi untuk mrnsmbsh modal 

dam rasa ketertarikan saya dengan koperasi sebagai mana yang kita 

ketahui koperasi menggunakan akad-akad yang sesuai islam selain itu 

pegawai dari koperasi yang ramah dan profesional menjadi nilai plus bagi 

saya untuk mengajukan pembiayaan ke koperasi. 
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3. Sebelum mendapatkan pembiayaan, apakah ada penjelasan mengenai 

sistem dan peraturan pembiayaan? 

- Ya, ada dijelaskan secara terperinci oleh pegawai dan dikasih selebaran 

mengenai peraturanya. 

4. Berapa besaran pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anda? 

- RP. 5.000.000,00 

5. Apakah pinjaman yang diberikan Koperasi membantu dalam 

pemberdayaan usaha anda? 

- Sangat membantu bagi saya untuk menambah modal mengembangkan 

usaha selain itu sisa dari pembiayaan juga membantu saya untuk 

memenuhi kebutuhan harian saya. 

6. Berapa pendapatan dalam usaha yang diperoleh sebelum dan sesudah 

diberikan modal pembiayaan dan apa perbedaan dari segi materil/non-

materil sebelum dan sesudahnya? 

- Sebelum mendapatkan pembiayaan pendapatan harian saya kurang lebih 

sebesar Rp.300.000/hari, setelah mendapatkan pembiyaan pendapatan 

meningkat menjadi Rp. 500.000/hari. Perbedaanya cukup terlihat bagi 

saya dengan adanya pembiayaan sangat membantu saya untuk membeli 

ikan sungai untuk dijual, sehingga keuntungannya  dapat memenuhi 

kebutuhan harian, pendidikan anak dan membeli kendaraan bermotor. 

7. Apakah pernah diberikan pelatihan oleh Koperasi sehubungan dengan 

Usaha yang anda lakukan? 

- Belum Pernah. 

8. Apa yang anda rasa menjadi penghambat pemberdayaan usaha yang di 

lakukan koperasi? 

- Menurut saya tidak ada yang menghambat pemberdayaan yang dilakukan 

koperasi lancar-lancar saja. 

9. Apa kritik dan saran anda untuk koperasi? 

- Pemberian Bonus kepada Nasabah yang sudah lama bersama koperasi 

- Nasabah lama ketika ingin melakukan penambahan modal pembiyaan 

dipermudah urusannya sukses selalu untuk koperasi. 
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RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Muhammad Bawazier Al Banjari 

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Desember 1999 

Agama   : Islam 

Kebangsaan   : Indonesia 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Alamat   : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Permai Blok 6a No. 276 

Pendidikan   : a. TK Aisyah Bustanul Athfal 42 Banjarmasin. 

     b. MI M3 Al-Furqon Banjarmasin. 

     c. Mts M3 Al-Furqon Banjarmasin. 

     d. MAN 1 Banjarmasin 

Pengalaman Organisasi :  1. HMJ Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin  

     Periode 2019/2020 

     2. Eksekutif Muda Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas  

     Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin  

     Periode 2019/2020 

     3. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

     UIN Antasari Banjarmasin Periode 2020/2021 

     4. Angkatan Muda Masjid Qaryah Thayyibah (AM2QT) 

Orang Tua 

a. Nama Ayah : H. Lihansyah. S.E 

Pekerjaan : Pensiunan PNS 

Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Permai Blok 6a No. 276 

 

 

b. Nama Ibu : Hj. Siti Nurhadi 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Permai Blok 6a No. 276 

 

 

Jumlah Saudara : Anak ke 3 dari 3 Bersaudara.
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