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1. Bagaimana perkembangan pembiayaan di BNI Syariah Wilayah Surabaya ?  

2. Hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam penyaluran 

pembiayaan? 

3. Bagaimana kualitas pembiayaan di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya? 

4. Bagaimana manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah 

Wilayah Surabaya dalam menjaga kualitas pembiayaan ? 

5.  Bagaimana tingkat NPF di Bank BNIS Wilayah Surabaya ? 

6.  Saat terjadi gagal bayar/ pembiayaan macet bagaimana langkah perusahaan 

dalam menanganinya? 

7. Bagaimana prosedur perusahaan dalam menangani nasabah dalam 

kolektibilitas 2 sampai 5 ? 

8. Bagaimana prosedur perusahaan dalam menangani nasabah dalam 

kolektibilitas 6 atau macet?  

9. Apakah ada strategi lain dalam menangani pembiayaan bermasalah selain 

yang disebutkan sebelumnya? 

10. Pada tahun 2017 tingkat pembiayaan di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya 

Mengalami kenaikan namun perusahaan berhasil menurunkan angka NPF 

dari tahun sebelum-sebelumnya? Apakah ada hal lain yang memengaruhi 

keadaan di tahun tersebut? 
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DRAFT WAWANCARA 2 

1. Grafik pembiayaan di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya 4 tahun terakhir 

mengalami peningkatan, apakah menurut bapak hal ini merupakan fenomena 

yang sesuai target atau bagaimana? 

2. Bagaimana prinsip atau pedoman Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya 

dalam menyetujui sebuah pengajuan pembiayaan? 

3. Berbanding lurus dengan tingkat  NPF juga pasti ikut naik ketika pembiayaan 

naik, namun kami melihat di tahun 2016  ke tahun 2017 berhasil diturunkan, 

bagaimana menurut bapak? 

4. Lalu ditahun 2018 tingkat prosentase NPF juga turun apabila dibandingkan 

dengan tahun lalu? Bagaimana menurut bapak? 

5. Dalam upaya penurunan angka NPF tindakan apa saja yang dilakuakan oleh 

pihak Bank BNI Syariah? 

6. Bagaimana prosedur pada tindakan penagihan? Apa saja kendala yang 

terjadi? bagaimana dampak  upaya penagihan atas patuh bayarnya nasabah? 

7. Bagaimana prosedur pada tindakan Restrukturisasi ? Apa saja kendala yang 

terjadi ? bagaimana dampak tindakan restrurisasi dalam pelunasan hutang 

nasabah? 

8. Bagaimana prosedur pada tindakan pelelangan? Apa saja kendala yang terjadi 

? 

9. Tahap akhir pada penanganan nasabah macet adalah hapus buku, bagaimana 

prosedur dan syarat-syaratnya ? bagaimana dampaknya pada laba yang 

didapatkan perusahaan? 

10. Pada wawancara kemarin telah dijelaskan bahwa Bank BNI Syariah wilayah 

surabaya melakukan upaya penanganan NPF melalui 2 cara, salah satunya 

yaitu dengan meningkatkan tingkat pembiayaan, bagaimana acuan dasar nya?  

11. Apakah menurut bapak dengan meningkatkan angka pembiayaan menjamin 

tidak akan terjadi pembiayaan macet yang lebih tinggi? 

12. Sejauh ini bagaimana dampaknya terhadap kondisi NPF di Bank BNI Syariah 

Wilayah Surabaya ? 
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