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Lampiran 1

Instrumen Penelitian
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Lampiran 1
PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Lokasi Observasi :

No. Aspek Yang Diamati Keterangan

1. Kondisi Lapangan

a. Playen

b. Wonosari

c. Semanu

2. Kegiatan Pelaku Bank Plecit

4. Komponen modal sosial

a. Jaringan

b. Kepercayaan

c. Norma

5. Permasalahan
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PEDOMAN WAWANCARA

Panduan wawancara untuk Pelaku bank plecit
A. Identitas Diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Daerah asal :

Usia :

Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

3. Dulu langsung bekerja atau training?

4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

7. Apa jabatan anda?

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatka jumlah  nasabah dalam satu bulan?

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu bulan?
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15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai target?

16. Berapa jumlah nasabah anda?

17. Dimana daerah operasi anda?

18. Siapakah target nasabah anda?

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam mengembalikan

uang ?

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat mengembalikan

uang pinjaman?

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak lanjutnya?

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan dengan bank

umum?

30. Apakah sering ada razia?

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda sebagai

peminjam uang?
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Panduan wawancara untuk masyarakat

A. Identitas Diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Tempat tinggal :

Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa profesi anda?

2. Apakah anda pernah meminjam ke bank plecit?
3. Bagaimana awal mula mendapat info bank plecit yang memberikan pinjaman?

4. Bagaimana cara meminjam uang ke bank plecit?
5. Berapa kisaran anda meminjam uang?

6. Apakah alasan meminjam uang?

7. Berapa kali angsuran pembayaran?

8. Bagaimana bila anda telat membayar?

9. Apakah anda mempunyai bank plecit tetap untuk tempat meminjam uang?

10. Apakah alasannya?

11. Menurut pengamatan anda, bank plecit beroperasi disini sudah lama atau baru-baru

ini?

12. Menurut anda, apakah banyak masyarakat sekitar yang terjerat oleh bank plecit?



90

Lampiran 2

Hasil Observasi
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Lampiran 2
HASIL OBSERVASI

Tanggal Observasi : 11 Januari 2013, 16 Januari 2013, 19 Januari 2013, 30 Januari 2013

Lokasi Observasi : Playen, Wonosari, Semanu

No. Aspek Yang Diamati Keterangan

1. Kondisi Lapangan

a. Playen

b. Wonosari

c. Semanu

I. Playen

Kondisi lapangan di daerah

Playen terutama di pasar

Playen terdiri dari ruko-ruko

pedagang, pedangang-

pedagang kecil yang

berjualan di emperan.

II. Wonosari

Obserasi di daerah Wonosari

dibagi dua tempat yaitu di

pasar Wonosari dan

lingkungan warga di daerah

Tawarsari, Wonosari. Di

pasar Wonosari kondisi

bangunannya tingkat dengan

ruko-ruko lantai 1 yang diisi

penuh dengan pedagang dan

lantai 2 yang sebagian besar

sudah diisi pedagang. Di

lingkungan warga di daerah
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Tawarsari kondisi tempat

tinggalnya sederhana, dan

dekat dengan aliran air

sumur bor.

III. Semanu

Kondisi di daerah Semanu,

khususnya di warung makan

yang bangunanya tembok

tetapi sederhana dan

berukuran kecil.

2. Kegiatan Pelaku Bank Plecit Kegiatan pelaku Bank Plecit pada

pagi hari menagih angsuran naabah

dan menunggu nasabah yang

terlambat mengangsur. Menjelang

siang hari berkeliling mencari

nasabah.

4. Komponen modal sosial

a. Jaringan

b. Kepercayaan

c. Norma

a. jaringan sosial

Jaringan sosial Bank Plecit

terlihat dari pembagian tugas

di lapangan, hal itu terlihat

saat mantri di awasi oleh

staff saat bertugas. Selain
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itu, staff juga menghandle

nasabah yang macet dengan

menunggunya. Di sisi lain

hubungan antara nasabah

dengan Bank Plecit terlihat

baik saat menagih karena

dibuat santai.

b. Kepercayaan

Kepercayaan antara nasabah

dengan bank plecit timbul

karena adanya hubungan

yang baik, sehingga jika

sebagaian besar nasabah

membayar angsuran tepat

waktu, kalaupun terkadang

tidak sepenuhnya.

c. Norma

Norma atau aturan adalah

suatu ketentuan yang

disepakati bersama yang

tumbuh selama proses

interaksi atau kerjasama.

Aturan peminjaman yang

diterapkan oleh bank plecit

ditaati oleh nasabah dengan
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baik, hal tersebut dapat

dilihat ketika nasabah tepat

waktu dalam membayar

nagsuran. Aturan yang

diterapkan koperasi kepada

para pelaku bank plecit juga

di taati dengan baik, hal

tersebut dapat terlihat dari

tidak adanya penyelewengan

ketika mantri diawasi oleh

staff.

5. Permasalahan Permasalahan yang dihadapai

pelaku bank plecit ketika nasabah

mengalami kemacetan dalam

membayar angsuran dan

menghindari pelaku bank plecit atau

tidak mau menemuinya.
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Lampiran 3

Keterangan Kode Wawancara

dan Observasi
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KODE OBSERVASI DAN WAWANCARA

KODE MAKNA

RKT Recruitment

STI Strategi mencari nasabah

KPC Kepercayaan

JRG Jaringan

NRM Norma

TRG Target

STO Struktur Organisasi

JNH Jumlah Nasabah

PRI Promosi

PRM Permasalahan
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HASIL WAWANCARA

Panduan wawancara untuk Pelaku bank plecit
A. Identitas Diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Daerah asal :

Usia :

Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

3. Dulu langsung bekerja atau training?

4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

7. Apa jabatan anda?

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?
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10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatkan jumlah  nasabah dalam satu

bulan?

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

16. Berapa jumlah nasabah anda?

17. Dimana daerah operasi anda?

18. Siapakah target nasabah anda?

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?
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27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

30. Apakah sering ada razia?

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?
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1. Nama : SHT

Jenis Kelamin : Laki-laki

Daerah asal : Rongkop

Usia : 50 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Hari/tanggal wawancara : Jum’at, 11 Januari 2013

Waktu : 07.00-09.00 WIB

Tempat : Salah satu los pedagang di Pasar Playen

B. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
Tahun 1986

2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

pertama kali saya itu sebenarnya ingin bekerja sipil, tapi karena belum

menemukan pekerjaan yang bagus sehingga saya mencari-cari pekerjaan yang

lain dulu dan kebetulan saya di ajak teman masuk  ke pekerjaan ini. Awalnya

hanya sebagai batu loncatan tapi ternyata semakin lama itu semakin asik

sehingga membatu disitu sampai sekarang.

3. Dulu langsung bekerja atau training?
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langsung bekerja tapi namanya training dalam waktu 3 bulan di awasi dan di

lepaskan sendiri oleh staff, kalau sudah terlihat bisa kerja itu sudah menjadi

karyawan tetap.

4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

Pembina, terus staff pusat, Korwil, Pimpinan, Karyawan dan Karyawati.

Karyawan itu staff dan petugas lapangan. Sedangkan karyawati itu yang

mengurusi dikantor masalah keuangan dll.

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

kalau Pembina itu istilahnya di koperasi sebagai pusatnya yang mengelola di

atas, kadang datang ke kantor sebulan sekali atau dua kali untuk mengontrol

keuangan, pembukuan, pengedropan dan lain sebagainya. Bawahnya Pembina

istilahnya staf-staf, ada staff pembukuan mengawasi buku-buku tertib apa

tidak. Kemudian ada staff korwil atau koordinator wilayah, itu tugasnya

mengontrol kantor dan bisa mengecek lapangan. Kalau pimpinan itu yang

memimpin perunit atau perkantor, dia tugasnya mengontrol kantornya, terjun

ke lapangan dan meng acc pinjaman, dan kalau staffnya kan di bawah

pimpinan.

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

kalau sesama staff dalam hatinya ya tetap bersaing, tapi di luarnya kita biasa

sebagai teman bahkan seperti saudara.

7. Apa jabatan anda?

Staff kantor
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8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

Staff  kan punya bawahan jadi umpama satu unit ada 10 tagihan atau resort

tergantung jenis pinjaman dan daerah operasi, dan staff itu biasanya ada 3 atau

4 tagihan, atau mengawasi 3-4 mantri jadi staff itu harus hafal pinjaman

semua bawahanya, karena bila mantri tidak datang staff yang menggantikan

menagih angsuran. Untuk target drop-dropan mantri apabila tidak mencapai

target staff harus membantu karena secara tidak langsung  menjadi

tanggungjawabnya juga. Untuk tagihan atau resort itu yang membuatkan tetap

staff tapi dikasihkan ke mantri untuk di jalankan biasanya membuka resort itu

kebijakan kantor menilik dari segi keuangan dan kemampuan.

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

hanya kartu pinjaman milik mantri tok

10. Apakah catatan administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

itu kan sudah di acc kan jadi sudah di catat, dan kalau baru harus  ada KTP

atau foto copy KTP  tapi kalau memperbaharui pinjaman kan bukti-bukti

sebelumnya sudah ada jadi gampang di ceknya, baik oleh saya maupun

pimpinan dan sekertaris.

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

Karena koperasi itu kebebasan dalam mengelola uang, petugas itu harus jujur

baik di lapangan maupun di kantor jadi seumpama penyelewengan

menggunakan uang yang sebetulnya dimasukkan kantor tapi masuk ke

kantong tetap harus mengganti dan mungkin memakai uang atas nama
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anggota juga harus mengganti. Kalau tidak bisa minta diganti oleh

keluarganya saja biar mudah.

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

menyelewengkan uang itu biasanya mantri, dan kalau ketahuan langsung saya

tanya masih mau membayar atau menggantinya atau tidak, jadi harus

langsung saya peringatkan karena dia bawahan saya, tapi kalau tidak bisa

mengganti ya harus ke keluarganya langsung baiknya bagaimana untuk

menyelesaikan secara kekeluargaan, di posisi itu atasan belum tahu tapi kalau

sudah mentok ya harus melapor ke atasan.

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatkan nasabah dalam satu bulan?

kalau sudah menjadi staff kita harus mencari nasabah lebih banyak daripada

mantri, paling sedikit 10 orang

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

satu bulan target uang sekarang ini mau tidak mau mendapatkan 120% dari

drop, kalau semisal kita mendapatkan drop 30 juta, maka keuntungan

bersihnya harus 36 juta dan itu harus dipenuhi oleh mantri atau petugas

lapangan sedangkan tugasnya staff hanya mengawasi jadi tidak ada target tapi

harus mencari nasabah seharinya paling sedikit 10 orang dan untuk pencairan

uangnya lebih kecil-kecil malah lebih bagus karena memungkinkan

nasabahnya banyak dan resiko macet berkurang.
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15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

kalau mencapai target masalah bonus itu biasa-biasa saja atau tidak ada, tapi

hanya merasa bangga karena berhasil bekerja, tapi dari pihak kantor tiap 3

bulan sekali ada prestasi, dan itu dilihat dari kinerja kita. Bila tidak mencapai

target sanksinya hanya harga diri sebagai staff jadi mau tidak mau harus

mencapai target nasabah, target drop-dropan mantri dan kalau mau membuka

resort atau tagihan harus berhasil.

16. Berapa jumlah nasabah anda?

sejauh ini saya sudah menghasilkan 120 an untuk resort baru

17. Dimana daerah operasi anda?

Baran daerah Rongkop dan Beduyu daerah Semanu Gunungkidul

18. Siapakah target nasabah anda?

pedagang-pedagang kecil di desa-desa, di pasar-pasar tapi orang-orang yang

jualannya menentu.

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

cara mencari nasabah itu pertama kali kita survey wilayah atau keliling dahulu

dan setelah itu kira-kira bisa dijangkau ya kita pertama kali mungkin pura-

pura minum-minum dan lama-lama kita kenal, kita ngobrol dan ternyata bisa

diajak untuk komunikasi dan lama-lama orang itu bisa pinjam.

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?
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pedagang-pedagang yang berpengalaman meminjam itu biasanya bilangnya

belum pernah pinjam tapi yang belum pinjam beneran itu alasannya takut

kalau punya utang.

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

kalau kecil syaratnya hanya KTP atau  fotokopi KTP kalau pinjaman Rp

100.000,- sd Rp 200.000,- tapi kalau pinjam Rp 500.000,- itu harus orang

yang istilahnya tahu benar identitasnya dan tanggung jawabnya jadi memang

biasanya pake agunan, surat nikah atau sertifikat.

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

kalau saya mingguan dan pasaran

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

mengembalikan uang sesuai angsuran yang berlaku. Jadi kalau pinjam Rp

100.000,- 8x angsuran itu Rp 15.000,- kalau 10x itu Rp 12.000,-. Kalau telat

membayar atau jatuh tempo kalau memang masih bisa diperpanjang caranya

kita beritahu ini sudah jatuh tempo mau melunasi ataupun diperkecil pinjaman

kalau memang angsurannya jelek, otomatis kalau sampai telat itu kurang

bagus jadi untuk mengantisipasi harus diperkecil pinjaman menurut dia itu

kuatnya mengangsur berapa. Seumpama pinjam Rp 200.000,- diperkecil jadi

Rp 100.000,-

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

kita masing-masing istilahnya untuk mendapat kepercayaan harus jujur dan

mungkin membayarnya kelebihan ya kita kembalikan.
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25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

tidak ada karena aturannya cuma itu, kalau penghargaan khusus cuma

disanjung dan kalau bisa ditawari kembali karena angsurannya lancar.

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?

kalau nasabah itu telat, kalau masih bisa ketemu ya bagaimana caranya orang

itu bisa membayar, pertama kali dihalusi tapi kalau lama-kelamaan jadi emosi,

tapi tetap dikendalikan dan tetap uang harus kembali. kalau anggota itu

akhirnya membayar dengan barang pun tidak apa-apa asal sesuai

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?

kalau nasabah itu benar-benar macet sekali maka staff harus turun tangan.

Biasanya kalau saya mencari nasabah tersebut sewaktu-waktu jadi tidak saat

waktu tagihan, mungkin bisa petang hari, pagi mruput atau sore nah kalau

ketemu kita rembugan baik-baik karena macet-macet kalau sudah ketemu,

pasti membayar meskipun itu berapapun, tapi kalau dia pergi dan tidak

kembali nanti kantor yang akan menutupi utangnya, kalau sudah begitu masuk

daftar blacklist.
28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?
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kalau menurut saya saingan itu soal biasa, karena kita sama-sama mau hidup

mau cari makan, jadi ya saling menghormati dan tidak merugikan.

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

kalau bank-bank umum kan partai besar jadi mau-tidak mau harus mempunyai

agunan, sertifikat atau BPKB dan itu pembayaranya bulanan. Mereka itu

kalau macet dan tidak bisa membayar kan di sita, nah di situ ada bedanya

kalau koperasi kami kan kecil-kecilan dan sistemnya menjemput bola, datang

ke rumah atau ke warung-warung dan bila memenuhi syarat peminjaman bisa

langsung cair.

30. Apakah sering ada razia?

saya belum pernah ketangkep, dengar-dengar pembinanya atau pimpinannya

ke kantor satpol PP, untuk membebaskan mantrinya baik itu menunjukan

identitas yang jelas.

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

biasanya pimpinan yang akan turun tangan

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?

baik, karena kita memandang anggota itu harus sesuai, kita harus nglucu kalau

memang dia ngajak lelucon kalau dia serius kita juga harus serius.
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Nama : UTG

Jenis kelamin : Laki-laki

Daerah asal : Semanu

Usia : 25 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Hari/tanggal wawancara : Rabu, 30 Januari 2013

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Salah satu rumah warga di daerah Wonosari

B. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
sejak tahun 2010

2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

dulu saya di ajak saudara kerja di sini, lagipula kan kerjaanya keluar-keluar

jadi tidak menjenuhkan, menambah pengetahuan di luar dan banyak saudara.

3. Dulu langsung bekerja atau training?

dulu sebelum bekerja disini saya pernah bekerja di koperasi lain terus diajak

saudara saya tadi pindah ke koperasi ini, tapi jabantanya langsung staff karena

saya sudah berpengalaman, tapi awalnya saya tetap training.
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4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

Pembina, staff pusat, korwil, manajaer, kepala koperasi, staff, karyawan

karyawati

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

Dari atas itu kan ada Pembina tugasnya cuma fokus pada pembinaan dari segi

etiket sampai segi kinerja. Bawahnya lagi kan ada staff pusat yang melakukan

pengecekan administrasi dari satu kantor ke kantor yang lainya. Di bawah

pembukuan ada semacam  koordinator sebagai penilai dari kantor satu ke

kantor lainnya. kemudian di kantor ada manager sebagai penanggungjawab

utama, lalu ada wakilnya yaitu kepala koperasi tugasnya membantu manager

mengawasi kantor. untuk staffnya  mengawasi mantri kemudian ada kasir

yang tugasnya administrasi keuangan dan sekretaris merekap atau melakukan

pembukuan.

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

secara lahiriah lumayan baik, tapi kalau secara batin orang kerja itu kan

mencari jabatan,  persaingannya lumayan.

7. Apa jabatan anda?

staff, pengawas

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

kalau dirinci tugas staff itu membuka resort sesuai dengan intruksi dari atasan

kemudian menambah nasabah sama mengatasi nasabah yang macet, terus
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melakukan pembinaan terhadap bawahan, istilahnya nuntun yang baik dan

mengerjakan buku-buku bawahan di kantor, merangkumlah agar besok di cek.

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

mungkin cuma bukti pinjaman dari nasabah atau promes. Itu kan punya

mantri saat mengawasi kita membawa promes mantri untuk mengetahui

apakah ada permainan di dalamnya atau tidak.

10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

iya, itu disamakan sama yang di buku karena saya rekap dan juga ada laporan

dari nasabah entah itu mantrinya yang kurang sopan atau diajak untuk

memalsukan pinjaman.

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

paling enggak bisa mencapai apa yang ditargetkan dari kantor, di drop,

pencarian anggota dan setoran ke pusat. Kalau ada yang melanggar aturan

semisal menggelapkan uang setoran ada sanksinya, ya minimumnya harus

mengganti, kalau tidak bisa menggantikan dulu ada surat peringatan dan

sanksinya bisa ke jalur hukum

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

kalau saya langsung tak kasih SP dan tak tanya sekalian mau lanjut atau tidak,

kalau lanjut ya diganti uangnya kalau tidak ya keluar, karena itu sudah

merepotkan istilah jawanya arep nyambut gawe malah dadi gawean, kalau

kita toleransi pake cara kekeluargaan malah di remehkan dan besok pasti

diulangi lagi.
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13. Apakah ada target minimum dalam mendapatka jumlah  nasabah dalam satu

bulan?

kalau mencari paling minim sehari harus 1, jadi sebulan kan 30 orang.

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

dalam satu bulan dropnya 20 juta, trus targetnya 120% dalam satu bulan jadi

nanti kita harus menghasilkan keuntungan bersih 24 juta. Untuk mencapai

target itu, paling tidak target nasabahnya harus di atas 100 dan pinjaman yang

dihasilkan satu hari harus lebih dari satu juta. Kalau dikalkulasikan

sebulankan bisa mencapai target 24 juta, bahkan lebih.

15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

mungkin itu cuma prestasi biasanya itu berupa uang, dan di sisi lain ada

jenjang karir yang lebih tinggi, entah itu bisa jadi manger atau kepala

koperasi, kemungkinan ada. kebetulan saya mencapai target terus tapi sering

ada teman yang tidak mencapai target kalau kaya gitu harus dibantu kan

gotong royong tapi lihat dulu alasanya dia tidak mencapai target, kalau dia

males cari ya biarkan saja tidak usah dibantu biar dapet Surat Peringatan,

biasanya 3x, pertama peringatan, kedua agak di tekan, dan ketiga di vonis,

kadangkala kalau sudah vonis dikeluarkan atau juga malah dipindahkan ke

tempat yang lain karena mungkin dia malas gara-gara tidak cocok sama

temannya, tempatnya, dan area operasinya.
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16. Berapa jumlah nasabah anda?

total sekitar 200 lebih untuk 3 resort awal yang saya buat dulu

17. Dimana daerah operasi anda?

wonosari dan sekitarnya

18. Siapakah target nasabah anda?

mayoritas yang punya usaha, paling enggak warung

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

menawari, tapi memakai survey dulu soalnya tanpa jaminan

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

mayoritas yang pertama karena kebutuhan materi yang keduanya peminjaman

itukan tanpa agunan jadi sangat mudah ibaratnya pake KTP langsung cair

modal percaya

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

yang formalitas itu KTP, istilahnya penduduk menetap yang kedua itu paling

enggak ada usahanya jadi ke depan pinjaman bisa kembali lagi kalo tanpa ada

usahakan nanti pinjaman bisa beku atau macet

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

mayoritas itu harian

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

paling engga sanggup mengangsur per harinya. kalau sampai jatuh tempo

minimalnya mau diturunkan lagi ibaratnya diperbaharui untuk

memperpanjang waktu, jadi modelnya diturunkan pinjaman baru untuk
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mengurangi pinjaman lama. biasanya saya hanya meminjamkan sekitar

Rp200.000,- sd Rp 300.000,- mentok-mentoknya y Rp 500.000,-. kalau diatas

Rp 500.000,- harus pakai surat nikah atau BPKB. nah misalkan pinjam Rp

200.000,- terimanya itu Rp 180.000,- angsurannya per harinya Rp 10.000,-

dikali 24 kan jadi Rp 240.000,- itu kan ada administrasi, Rp 12.000,- sama

tabungannya Rp 8.000,- , tabungan itu kembali ke anggota setelah beberapa

kali pinjam kalau enggak bisa diambil setelah lebaran

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

paling bisa memberikan pelayanan, istilahnya bisa ngemong
25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

penghargaan itu modelnya mempermudah daripada peminjaman mungkin

kalau yang agak macet kan paling enggak turun pinjaman kalau enggak pake

direncana lain hari tapi kalau yang bagus-bagus kan di drop langsung

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?

paling enggak cuma dimotivasi untuk kedepan mengangsur lebih baik nah

misalkan udah benar-benar terlambat paling enggak harus mau diturunkan

pinjaman dalam artian untuk memperpanjang kurun waktu dikantor agar tidak

macet

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?
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macetnya itukan ada beberapa versi, mungkin karena usaha surut, karena

meninggal  ataupun pindah dan karena karakter. Kadangkala kalau ada

nasabah meninggal ada suplay dana yang diberikan sebagai tanda duka cita,

kalau tidak bisa bayar karena usahanya turun, ada toleransi yaitu diturunkan

pinjamanya atau diberikan waktu yang lebih, tapi kalau karena karakter ya

harus ditelateni menagihnya entah itu 2 ribu atau 3 ribu angsuranya ya harus

kita terima, ngalah tata caranya biar tidak macet total. Kalau macet total

biasanya ada dana dari kantor untuk menalanginya agar di hitung lunas. Tapi

besok-besok kalau dia pinjam lagi tidak saya acc.

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?

lumayan, tapi kalo seprofesi ada saling komunikasi, pemberian lokasi yang

disana itu baik buruknya untuk saling mengerti kalau yang itukan istilahnya

yang pro, tapi kalau yang enggak ya saling menjatuhkan, gak maen sehat.

Kalau dengan lembaga formal saya cuma sedikit tersaingi karena

pencairankan dipermudah tanpa jaminan sedangkan yang lain-lain kan haris

survey dll, jadi rumit.

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

bagi saya koperasi tempat saya bekerja lebih gampang meminjamkan uang

dan juga sering turun ke lapangan untuk mencari nasabah, yang penting
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penduduk menetap, ada penghasilan, dan kemauan untuk mengangsur bukan

cuma kemauan untuk meminjam.

30. Apakah sering ada razia?

kalau razia itu biasanya untuk yang mindrik atau bila koperasi saya ketahuan

menerapkan bunga tinggi, tapi biasanya untuk yang tidak punya lembaga atau

mindrink.

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

sementara ini belum ada yang kena tapi seandainya ada yang turun

pengurusnya entah itu manager, pengawas bahkan pimpinan.

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?

mayoritas banyak yang merasa terbantu, dalam artian merasa terbantu

memang tidak pakai jaminan bisa langsung cair, modal percaya. pelayanan

kan kadang kalau karyawannya sudah aturan jadi punya etika kalau yang

pribadikan nagih nya seenaknya sendiri
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Nama : SNG

Jenis Kelamin : laki-laki

Daerah asal : Ponjong

Usia : 30 tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Hari/tanggal wawancara : Rabu, 16 Januari 2013

Waktu : 09.00-10.30 WIB

Tempat : Salah satu warung makan di daerah Semanu

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
saya dulu kerja di salah satu koperasi  tahun 2004-2009 setelah itu saya

istilahnya buruh karena ada aturan-aturan saya trus keluar karena di ajak

untuk membesarkan koperasi yang baru berdiri  tahun 2009  menjadi staff.

2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

karena mencari pekerjaan sekarang ini sulit, jadi daripada tidak bekerja lebih

baik bekerja seperti ini yang penting bisa menghasilkan. Dan pertama kali

saya bekerja mendaftar sendiri, tidak ada wawancara atau tetek bengek

lainnya.

3. Dulu langsung bekerja atau training?
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pertama kali dulu bekerja di koperasi memang awalnya training dilatih

bagaimana cara menagih mencari anggota, dilatih  bagaimana caranya

mengembangkan dari tagihan itu.

4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

ada pusat atau Pembina, karyawan kantor pusat, pimpinan kantor cabang dan

petugas-petugas di kantor.

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

Pembina dan karyawan-karyawan pusat itu tugasnya menjenguk atau

mengontrol di kantor-kantor cabang tapi kalau pimpinan selain terjun di

lapangan juga mengatur kantor itu, mundur dan berhasilnya kantor tergantung

dia. Di kantor ada staff-staff mulai dari sekertaris, kasir, staff  dan mantri.

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

hubungannya antar satu dengan yang lain biasa-biasa saja, saling sapa bila

ketemu, tidak ada permasalahan karena sama-sama cari makan. Tapi dalam

hati mau tidak mau harus bersaing.

7. Apa jabatan anda?

jabatan saya sebagai staff di kantor.

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

pertama kali harus membuat putaran tagihan yang namanya resort dan setelah

jadi harus siap di pegang oleh petugas lapangan atau mantri, dan harus bisa

mengawasi serta mencarikan nasabah apabila kurang. Ada kalanya saya juga

harus menagih nasabah-nasabah yang sulit dan tidak bisa ditangani oleh
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mantri. Untuk mengatasi kemacetan pembayaran kita perlu waktu, jadi harus

sabar agar mau mengangsur lagi walaupun sedikit.

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

Cuma alat tulis, pulpen, kalkulator dan kartu untuk menagih

10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

kalau yang tukang rekap tidak dicek, tapi kalau pas dicek pengawas yang

memasukkan itu kan disamakan dengan yang dibuku sama pengawas kantor

tadi jadi harus sama. Kalau lebih besar buku harus disamakan dengan kartu

jadi ditulis apa adanya, min dan plus kan jadi tanggungan petugas

lapangannya.

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

kalau staff aturanya hanya mengawasi dan mengarahkan anak buah  menurut

aturan yang ada

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

itu kalau staff menyelewengkan uang memang biasanya kalau seperti itu agak

kurang enak tapi ya biasanya kita mengingatkan dulu untuk segera diatasi,

tapi kalau memang tidak bisa diatasi secara baik-baik kita harus membongkar

pada pimpinan

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatkan jumlah  nasabah dalam satu

bulan?

permintaannya kantor kalau nasabah itu paling sedikit 300 orang dalam semua

tagihan sedangkan saya dipasrahi mengatasi 3 tagihan yang 2 tagihan saya
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buat sendiri yang satunya tinggalan staff yang lama. Setiap tagihan yang saya

atasi itu ada 240-250 setiap tagihan

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

targetnya dalam satu bulan itu 30juta, seharinya harus dirata-rata, membuang

uang atau mengedarkannya 1,5 juta seharusnya tapi kadang per hari itu bisa 3

juta tapi hari berikutnya hanya 1 juta jadi bisa menutupi untuk mencapai

target baik nasabah baru maupun yang lama

15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

kalau mencapai target itu ada prestasi, rata-rata prestasi per bulannya 80 ribu

kalau tidak punya macet dan target dropnya mencapai

16. Berapa jumlah nasabah anda?

jumlah nasabah sekarang sekitar 80an, nambahi yang lama

17. Dimana daerah operasi anda?

di daerah Ponjong, Semanu, dan sampai di wonosari

18. Siapakah target nasabah anda?

memang terutama pedagang dan orang-orang tertentu, orang yang punya

usaha yang menghasilkan dan saya hapal orang itu dan sudah percaya

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

masalah cara mencari nasabah baru itu mudah karena dulu sudah pernah

bekerja di koperasi lain jadi saya sangat hapal, jadi memang itu saya tidak
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mencari nasabah, hanya pilih-pilih yang dulunya itu nasabah yang bagus-

bagus dan bertanggungjawab untuk dijadikan peminjam di koperasi saat ini

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

alasannya pertama karena kebutuhan yang jelas, karena kebutuhan yang mau

pinjam tetangganya biarpun sedikit belum tentu dapat dan juga malu, jadi

pinjam yang pasti dapet

21. Syarat apa saja yang diperlukan saat meminjam uang?

pertama kali bertanggungjawab, sehat dan punya identitas

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

kalau saya itu bebas, mau harian boleh, mingguan boleh karena itu nanti

dikasihkan ke mantri untuk dijalankan tapi tidak bulanan, belum ada. Dan

karena koperasi saya belum berbadan hukum, jadi saya pura-pura setor kacang

bawang, makanan-makanan kecil untuk menutupi kalau ada pengecekan dari

luar atau dinas biar gak ditangkep.

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

syarat-syaratnya itu sudah ditentukan dari koperasi mulai dari KTP, dan

terutama memilih orang-orang tertentu yang berkarakter bagus dan

bertanggungjawab

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

cara menjaga kepercayaan karena itu sudah kenal bagi saya lebih mudah

artinya kita kalau ada yang telat ya ditoleransi asal besok bayarnya dobel dan

kadang kalau kebangetan telatnya nanti bisa emosi
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25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

karena ini ini menjaga hubungan baik, untuk mempertahankan misalkan saya

beri hadiah apa atau apa mungkin sekedar sabun itu bagi saya tidak keberatan

mungkin juga rokok itu dia sudah senang

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?

pertama kita menyadarkan diri, jadi tidak terlalu menuntut tapi ya setelah dia

benar-benar mengabaikan bagaimanacaranya mungkin sedikitpun kita harus

terima, sedikit-sedikit bisa melunasi pinjamannya tidak masalah asal bunga

tetap terbayar dengan pinjamannnya tapi kalau mengabaikannya kebangetan

ya bisa saya persulit besok kalau mengajukan lagi

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?

kalau benar-benar macet staff turun tangan untuk membuktikan apa

nasabahnya yang sulit atau memang petugasnya yang kurang pas. Tapi kalau

memang benar nasabahnya yang sulit ditagih memang itu sudah karakter jadi

sulit ditagih. Nanti itu masuk daftar macet lama macet baru, tunggakan 3

bulan lebih itu macet lama jadi itu kalau memang tidak bisa ditagih akan

ketekoran.

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?
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kalau saya dimata mereka kelihatannya memang agak keji, kalau berani

melaporkan tapi karena sama-sama dilapangan ya tidak ada keberanian untuk

melaporkan. Bagi saya santai saja karena sama-sama cari penghasilan tidak

berbuat yang tidak-tidak

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

kalau mencari nasabah itu di warung-warung, kita biasanya minum-minum

dulu, liat-liat, banayak koperasi yang menagih di situ apa engggak. Kalau

enggak kan kita berbincang-bincang lama-lama kita menawari, biasanya

begitu. Sepengetahuan saya bank-bank besar kan memakai agunan yang besar

jadi  tidak datang ke lapangan tapi peminjam datang dulu ke kantor baru

disurvey

30. Apakah sering ada razia?

di daerah sini kadang kali ada, tapi sepertinya ga terlalu

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

saya belum tahu persis tapi biasanya yang turun pimpinan atau pembina pusat

juga bisa

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?

kebanyakan ya senang karena merasa dituruti dan apa maunya itu kita bisa

menuruti kalau memang nasabah-nasabahnya bagus
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Nama : PRM

Jenis kelamin : Laki-laki

Daerah asal : Playen

Usia : 25 tahun

Pendidikan Terakhir : SMK

Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 19 Januari 2013

Waktu : 08.30-10.00 WIB

Tempat : Salah satu warung di Pasar Wonosari

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
dulu akhir 2011

2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

karena aku suka mas dengan tata cara kerjanya dibandingkan dengan

pekerjaan yang lain.

3. Dulu langsung bekerja atau training?

trening dulu mas.

4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

Pembina, korwil, manajer, staff,dan yang terakhir mantri
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5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

Pembina yang mempunyai modal, korwil yang mengurusi cabang-cabang,

manajer tugasnya memimpin suatu koperasi itu, staff membantu mantri dalam

bekerja kesehariannya mencari dan menagih nasabah

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

kita bekerja dalam kelompok jadi kita sama saja kayak saudara.

7. Apa jabatan anda?

jabatan saya adalah yang paling terakhir, mantri

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

kalau di kantor paginya biasanya saya mengecek angsuran pada hari itu dan

merencanakan sapa-sapa aja yang mau di drop atau menerima uang untuk

diperbaharui lalu ada briefing pimpinan dan setelah itu langsung berangkat ke

lapangan menarik pinjaman dulu baru mencari nasabah.

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

promes atau kartu peminjaman, pulpen, udah itu aja mas

10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

pasti di cek, kan biasanya yang ngrekap itu staff dulu baru ke pimpinan

setelah itu ke sekertaris.

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?

jangan menyelewengkan uang dan harus penuhi target sehari, itu tergantung

dari nasabah. Bila uang nominal banyak dan nasabah banyak maka bisa dapat

habis semua. misalkan seharinya Rp 1.000.000,- mungkin paling dapet
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setengahnya atau 60% dari tagihan, drop-drop annya ditargetkan dalam

sebulan ituper harinya Rp 1.250.000,-. Nah misalkan ada yang melanggar

suatu perjanjian dalam satu koperasi itu benar-benar harus dilacak sampai

ketemu dan jika tidak ketangkap yang bertanggungjawab adalah pemberi

peminjamnya yaitu saya

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

ya dikeluarkan, gak perlu dilaporkan sudah ketahuan sama staff soalnya

staffkan lebih pintar daripada mantri.

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatkan jumlah  nasabah dalam satu

bulan?

dalam satu bulan target minimum dihitung-hitung perharinya satu nasabah.

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

satu hari dihitung satu juta untuk meminjamkan perharinya, kalo  perbulan

ditargetkan 25 juta, dalam meminjam satu orang dipilah-pilah ya, jadi ada

yang mau pinjam 200 ribu bisa lebih juga, gampanganya uangnya di ecer

perharinya tapi harus tetap sesuai dengan target. Uang 25 juta itu kan tidak

saya edarkan sendiri tapi sama teman-teman lain yang sama-sama satu staff,

nah biasanya satu hari dikasih sama kasir 300-400 ribu atau juga bisa ditawari

uang lagi sama staff, itu kan biasanya nasabah ada yang sudah mau selesai

angsuranya, bisa kita perbaharui kalo mau pinjam lagi dengan  300-400 ribu

tadi, walaupun tidak menerima sepenuhnya.
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15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

ada bonus mas, kalo prestasi itu dalam jangka 3 bulan sekali, dan kalau saham

dari nasabah yang sudah kita dapatkan 2 bulan sekali, tapi kalau gak sampai

target dalam 3 bulan berturut-turut di keluarkan.

16. Berapa jumlah nasabah anda?

jumlah nasabah sekitar 95an

17. Dimana daerah operasi anda?

di daerah wonosari, salah satu nya di kepek, selang, baleharjo, semanu

18. Siapakah target nasabah anda?

pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil yang saya tawari dan

kira-kira membutuhkan dan bisa memasoki pembayarannya harian

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

kita datangi satu persatu yang punya usaha dan membutuhkan uang untuk

saya pinjami

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

menambah modal, dan biasanya untuk itu

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

tergantung pinjamannnya, kalau dibawah Rp 500.000,- cukup memakai

fotokopi KTP dan alamat rumah yang ia tinggali, kalo diatas Rp 500.000,- itu

harus memakai jaminan ya salah satunya sertifikat, BPKB motor, ijasah bisa,

surat nikah. Biasanya saya memberi pinjaman tergantung, misalkan usahanya
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kecil kaya angkringan tu kebanyakan ditempat saya paling minimal Rp

200.000,- sd Rp 300.000 maksimal sampai jutaan. Bila dia baru kenalan dan

pinjam biasanya gak banyak, hanya Rp 100.000,- tapi dia menerima Rp

90.000,-. Pengembaliannya Rp 5000,-x24 kali jadinya Rp 120.000,- dan itu

pun nasabah punya tabungan 4% yaitu Rp 4000,- dari potongan awal tadi

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?

harian mas

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

membayar tepat pada waktunya

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

hanya jujur dan ramah pada nasabah, murah senyum lah mas

25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

penghargaan khusus biasanya bila dinaikkan pinjaman bisa dengan cepat

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?

bila telat akan diperbaharui, diulang dari awal lagi. yang dulu-dulu dilunasi

dengan pinjaman baru tapi gak menerima sepenuhnya karena buat lunasi yang

terdahulu, jadi dia minjam 2x

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?
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kalo saya sih tetap seperti cara awal bisa meluluhkan hatinya, ramah tamah,

sabar, dan tidak males menagih tapi kalau dia mengajukan pinjaman lagi ya

kita persulit karena sebelumnya saja kan belum lunas.

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?

kalo saya bertemu dilapangan langsung ya bertegur sapa saja, kalo saingan

saya gak terlalu mikir bagaimana, kalau saya baik-baik saja mas sama mereka

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

kalau strategi mencari nasabah dengan bank-bank lain, cara mencairkan

pinjamanya lebih mudah, cukup foto copy KTP, survey tempatnya ada

usahanya, sudah bisa dapat pinjaman.

30. Apakah sering ada razia?

selama ini ditempat saya razia-razia koperasi itu tidak ada mas, seandainya

adapun saya tidak terlalu takut.

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

misalnya ada teman yang ditangkep gara-gara bunga yang ditetapkan koperasi

saya terlalu tinggi, ya paling saya lapor atasan, biar atasan yang mengurusi.

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?

biasa-biasa aja, gak ada masalah, gak ada yang marah
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Nama : KTM

Jenis Kelamin : Laki-laki

Daerah asal : Praci

Usia : 25 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Hari/tanggal wawancara : Jum’at, 11 Januari 2013

Waktu : 07.00-09.00 WIB

Tempat : Salah satu los pedagang di Pasar Playen

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank plecit?
belum  lama  baru 2011

2. Apa alasan anda memilih pekerjaan ini?

saya kan lulusan SMP, susah mau cari pekerjaan yang pas dengan gaji cukup.

Kebetulan saya punya teman yang sudah bekerja di koperasi dan saya

disarankan bekerja seperti dia, ya itung-itung dicoba dulu saya mendaftar

ternyata sampai sekarang betah

3. Dulu langsung bekerja atau training?

namanya tidak tahu apa-apa ya training dulu mas, 3 bulan diikuti staff saya

yang sekarang ini
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4. Bagaimanakah struktur lembaga anda?

Pimpinan, Staff, Mantri, Karyawati

5. Bagaimana jaringan kerja lembaga selama ini?

Staffnya itu ya mengikuti Mantri atau tidak membuka resort, kalau Mantri nya

menagih di pasar ataupun di lapangan, Pimpinan itu khusus dikantor,

Karyawati khusus di kantor menerima uang dan merekap. Tadi kalau resort itu

paribahasanya tagihan, misalnya sekarang pasaran kliwon, resort 5 misalnya

tagihannya di Playen, resort 2 tagihannya di Njepitu. Jadi ada bagian

tagihannya sendiri-sendiri.

6. Bagaimana hubungan antar satu anggota koperasi dengan yang lain ?

baik mas, malah akrab, kadang dikasih info daerah yang nasabahnya banyak

7. Apa jabatan anda?

hanya mantri mas

8. Bagaimana cara anda dalam menjalankan tugas anda ?

Menagih pinjaman sebelumnya serta mencari nasabah baru

9. Apa saja peralatan yang dibawa saat bertugas?

tas kecil, kartu pinjaman atau bahasanya promes, alat tulis dan kalkulaor, dah

hanya itu

10. Apakah catatannya administrasi peminjaman akan di cek dikantor?

pasti itu mas, menghindari penyelewengan, biasanya staff baru ke atasan

11. Apa aturan yang berlaku bagi anggota?
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Aturan itu sungguh-sungguh dipakai oleh anggota koperasi misalkan

memberikan pinjaman tetapi si peminjam malah pergi lama dan dicek ternyata

benar-benar pergi ya harus ditunggu sampai pulang jadi tidak ada yang

dihukum. Terkecuali bila petugasnya menyalahgunakan nama cuma ditulis

palsu otomatis  dipakai petugasnya sendiri itu sudah keliru. Biasanya hal

seperti itu akan ketahuan apabila dicek oleh staff yang mengikuti di lapangan,

bila ketahuan harus diganti.

12. Bagaimana bila anda mengetahui ada anggota yang melanggar aturan?

kalau Ceesan an ya saya kasih tahu tanpa dilaporkan, kalo dia nurut ya aman

kalo tidak saya laporkan staff diam-diam

13. Apakah ada target minimum dalam mendapatka jumlah  nasabah dalam satu

bulan?

target minimum 1 nasabah, tapi setiap harinya saya bisa mendapatkan 2-3

nasabah baru per hari

14. Berapa target mengedarkan uang yang harus dicapai dalam jangka waktu satu

bulan?

sehari paling sedikit ada perputaran uang bersih 1 juta, kalau tidak tercapai ya

besok harus cari tutupan uang banyak

15. Apakah ada bonus bila mencapai target? bagaimana bila tidak mencapai

target?

ada mas, dibagi 2, yang pertama itu saham nasabah yang kedua prestasi target

drop-dropan
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16. Berapa jumlah nasabah anda?

250 orang, itu dibagi dalam pasaran
17. Dimana daerah operasi anda?

Playen, Semanu, dan Ngrancah, daerah dekat pantai sadeng

18. Siapakah target nasabah anda?

Kalau itu saya siapa saja boleh asal angsurannya lancar. Yang tidak punya

pekerjaanpun boleh asal lancar. Tapi ya lihat karakter orangnya gimana, kira-

kira baik ya dikasih tapi kalau tidak baik ya jangan dikasih

19. Bagaimana cara anda mencari nasabah?

Sama saja dengan orang jual kaya sales dengan menawarkan barang tapi ini

kan menawarkan uang di warung-warung. Menawarkan pinjaman uang itung-

itung mencari saudara, nanti kalau orangnya butuhkan datang ke saya atau

paling tidak besok lagi. Bilang pertama jangan langsung menawarkan

pinjaman tapi yang pertama menambah saudara dan yang kedua menawarkan

pinjaman uang.

20. Apakah anda mengetahui alasan mereka meminjam uang?

Kalau itu urusannya nasabah, saya tidak pernah mengurusi itu buat apa-apa

saya tidak tahu

21. Syarat apa  saja yang diperlukan saat meminjam uang?

KTP, tapi kalau besar memakai jaminan. Diatas Rp 500.000,- memakai

jaminan tetapi dibawahnya hanya memakai KTP. Jaminannya itu surat nikah

22. Kredit apa saja yang anda tawarkan?
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Kalau saya hanya pasaran, 5 hari sekali

23. Apakah ada aturan dalam peminjaman uang?

Ada, jadi kalau satu peminjam, satu rumah tidak boleh memiliki dua kartu

cuma 1 kartu. Kalau 2 kartu namanya pull ga boleh. Kemudian  pinjaman Rp

100.000,- hanya menerima Rp 90.000,-. Yang Rp 10.000,- untuk administrasi,

perinciannya Rp 6000,- untuk administrasi di kantor dan Rp 4000,- untuk

tabungan anggota. Dan angsurannya 8x per 5 hari sekali, misalnya Rp

100.000,- angsuranya itu Rp 15.000,- dikali 8x angsuran.

24. Bagaimana cara anda menjaga kepercayan nasabah?

Itu kepintarannya sendiri-sendiri. Kalau saya nasabah itu jangan sampai

dibuat kaget dan harus dibuat senang

25. Apakah ada penghargaan khusus apabila nasabah tepat waktu dalam

mengembalikan uang ?

Tidak ada penghargaan, tetapi lebih ditawarkan pinjaman lagi

26. Apa tindakan yang dilakukan oleh anda apabila nasabah terlambat

mengembalikan uang pinjaman?

Nanti kan ada perinciannya, misalkan pinjaman Rp 200.000,- dikecilkan

menjadi pinjaman Rp150.000,- menerima sedikit tetapi kan pinjaman turun

utangnya berkurang dan namanya tetap baik

27. Bagaimana jika nasabah mengalami kredit macet? bagaimana tindak

lanjutnya?
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nasabah macet itu urusan saya dulu yang harus menyelesaikannya, pelan-

pelan janngan sampai kaget dengan cara kita menagih. Tapi kalo sudah macet

total, itu menjadi tangggungan staff dan saya tinggal lapor

28. Apakah anda merasa tersaingi oleh lembaga formal maupun sejenis yang ada

sekarang ini?

Bisa dibilang ketat, karena tergantung cara kita menawarkan tadi. Tetapi

biasanya kalau seperti itu saingannya hanya dilapangan. Setelah selesai jam

kerja hubungannya kembali normal lagi

29. Bagaimana strategi koperasi anda dalam mencari nasabah dibandingkan

dengan bank umum?

kita kan datang ke rumah-rumah, warung, pasar secara langsung, jadi terkesan

dekat dan mudah akrab apalagi syarat pencairan mudah beda dengan bank,

kalo saya lihat syaratnya yang susah.

30. Apakah sering ada razia?

razia itu jarang mas, tapi kalaupun ada ya saya biasa saja

31. Bagaimana bila ada teman yang kena razia?

tinggal lapor ke atasan mas, itu urusan orang-orang penting

32. Bagaimana tanggapan pedagang maupun masyarakat terhadap kehadiran anda

sebagai peminjam uang?

Tanggapanya masyarakat baik tidak ada yang komplain. Yang penting saat

menagih maupun menawarkan harus baik jangan kasar.
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Panduan wawancara untuk masyarakat

A. Identitas Diri

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Tempat tinggal :

Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa profesi anda?

2. Apakah anda pernah meminjam ke bank plecit?
3. Bagaimana awal mula mendapat info bank plecit yang memberikan pinjaman?

4. Bagaimana cara meminjam uang ke bank plecit?
5. Berapa kisaran anda meminjam uang?

6. Apakah alasan meminjam uang?

7. Berapa kali angsuran pembayaran?

8. Bagaimana bila anda telat membayar?

9. Apakah anda mempunyai bank plecit tetap untuk tempat meminjam uang?

10. Apakah alasannya?
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11. Menurut pengamatan anda, bank plecit beroperasi disini sudah lama atau

baru-baru ini?

12. Menurut anda, apakah banyak masyarakat sekitar yang terjerat oleh bank
plecit?
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Nama : Suparni

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 52 tahun

Tempat tinggal : Ngunut, Playen

Pekerjaan : Pedagang sayur

Hari/tanggal wawancara : Jum’at, 11 Januari 2013

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Tempat : Salah satu los pedagang di Pasar Playen

1. Apa profesi anda?

pedagang sayuran

2. Apakah anda pernah meminjam ke bank plecit?
sudah satu tahun lebih mas

3. Bagaimana awal mula mendapat info bank plecit yang memberikan pinjaman?

saya kan berjualan di pasar, jadi tahu kalo ada bank plecit soalnya setiap hari

pasti ada di pasar. Teman-teman ibu kan banyak yang pinjam, kata mereka

syaratnya mudah dan orang nya baik dibandingkan orang batak yang banyak

berkeiaran disini, kebetulan juga ibu lagi butuh uang jadi pinjam ke mereka.

4. Bagaimana cara meminjam uang ke bank plecit?
tinggal bilang mau pinjam uang, serahkan KTP dan dijelaskan angsurannya

dah beres mas, mudahkan
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5. Berapa kisaran anda meminjam uang?

seringnya 100 ribu, nanti kembalinya itu 120 ribu tapi nerimanya cuma 90

ribu yang 5 ribu administarsi, ini yang sudah saya alami kalau yang lain saya

tidak tahu, trus yang Rp 5 ribu untuk tabungan, kalau tidak memakai tabungan

menerimanya 95 ribu

6. Apakah alasan meminjam uang?

untuk nambah modal mas, kan kadang uang jualan habis buat makan,

nyumbang, dll jadi ga ada buat modal

7. Berapa kali angsuran pembayaran?

angsuran misalkan tiap kliwon, tiap legi, tiap pasaranlah. itu kembalinya kalau

Rp 100.000,- nanti Rp 12.000,- 10 kali angsurannya

8. Bagaimana bila anda telat membayar?

telat membayar, kalau sudah jatuh tempo kalau akan mengajukan lagi nanti

dipotong kurangannya berapa jadi nanti menerima sisanya, tapi kalo masih

bisa bayar yang paling tidak bunganya dulu, 20% per harinya

9. Apakah anda mempunyai bank plecit tetap untuk tempat meminjam uang?

punya, yang barusan tadi

10. Apakah alasannya?

pokoknya pelayanannya ya lumayanlah, rada gak galak istilahnya, gak

memburu tapi kalo kejam harus tapi kalau ini misalkan saya gak bisa bayar ya

besok saja jadi kan enak, kalau ada yang istilahnya memaksa, harus bu ini

harus dibayar saya gak mau jadi saya cari langganan yang enaklah makannya
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kan saya ini cuma jualan sayur-sayuran kadang untung kadang enggak jadi

kalau gak ada uang gak pasok saya tapi bayar besoknya dobel

11. Menurut pengamatan anda, bank plecit beroperasi disini sudah lama atau

baru-baru ini?

ya sudah, yang paling banyak disini itu bank plecitnya jawa, kalau bataknya

belum lama sekitar 2 tahunlah

12. Menurut anda, apakah banyak masyarakat sekitar yang terjerat oleh bank
plecit?
kebanyakan pasaran kalau orang-orang batak kan harian
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Nama : Esti

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 32 tahun

Tempat tinggal : Tawarsari, Wonosari

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Hari/tanggal wawancara : Rabu, 30 Januari 2013

Waktu : 07.30-09.00 WIB

Tempat : Rumah warga di Tawarsari, Wonosari

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa profesi anda?

Ibu rumah tangga tapi punya warung kecil di dalam rumah

2. Apakah anda pernah meminjam ke bank plecit?
pernah, sekarang pun masih

3. Bagaimana awal mula mendapat info bank plecit yang memberikan pinjaman?

di sekitar sini kan banyak ya, tetanggapun ada yang jadi langganan. Saya pun

awalnya sering ngbrol sama mereka, orangnya enak kok kesannya baik, jadi

saya berani pinjam ke meraka

4. Bagaimana cara meminjam uang ke bank plecit?
Cuma menyerahkan fotokopi KTP

5. Berapa kisaran anda meminjam uang?
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biasanya 200 ribu, awalnya dulu untuk buka warung kecil itu. Pinjam 200 ribu

hanya menerima 190 ribu karena dipotong administrasi dan tabungan

6. Apakah alasan meminjam uang?

awalnya untuk buka warung tapi setelah lunas ya pinjam kecil-kecil aja kalo

butuh, paling buat sumbangan hajatan
7. Berapa kali angsuran pembayaran?

200 ribu tadi 24 kali angsuran dan membayarnya Rp 10.000,- per hari

8. Bagaimana bila anda telat membayar?

saya belum pernah telat tu tapi kalo  tetangga kan sering, ya ditoleransi

9. Apakah anda mempunyai bank plecit tetap untuk tempat meminjam uang?

punya kan dah dekat gara-gara sering mengobrol

10. Apakah alasannya?

orangnya baik, sumeh lah istilah jawa, kalo ketemu bertegur sapa, ngobrol

ngalor ngidul
11. Menurut pengamatan anda, bank plecit beroperasi disini sudah lama atau

baru-baru ini?

sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun

12. Menurut anda, apakah banyak masyarakat sekitar yang terjerat oleh bank
plecit?
di daerah sekitar rumah saya, tetanggalah, ada sekitar 5 orang
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Gambar 1. Bank Plecit saat menagih nasabah di Pasar Playen

(Dokumentasi pribadi diambil pada hari Jumat, 11 Januari 2013)

Gambar 2. Bank Plecit saat menagih nasabah di Pasar Playen

(Dokumentasi pribadi diambil pada hari Jumat, 11 Januari 2013)
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Gambar 3. Pasar Argosari Wonosari tampak dari depan

(Dokumentasi pribadi diambil pada hari Sabtu, 19 Januari

2013)

Gambar 4. Pasar Playen tampak dari depan (Dokumentasi

pribadi diambil pada hari Sabtu, 11 Januari 2013)
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Gambar 5. Perumahan warga di Desa Tawarsari, Wonosari

(Dokumentasi pribadi diambil pada hari Sabtu, 30 Januari 2013)

Gambar 6. Salah satu warung makan di daerah Semanu

(Dokumentasi pribadi diambil pada hari Sabtu, 16 Januari

2013)
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Peta Gunungkidul

Nb : Keterangan tanda        menunjukkan daerah operasi bank plecit berdasarkan hasil

wawancara dengan 5 pelaku bank plecit
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