LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara pada karyawan PT. BPRS Asri Madani Nusantara
Jember.
Pertanyaan

Jawaban

1. Lingkungan Pengendalian
a. Apakah di BPRS sudah sudah Di
BPRS
sudah
sesuai dengan komitmen dan nilai melakukan/menjalankan integritas yaitu
etika dengan baik?
sikap teguh mempertahankan prinsip
serta pada nilai etika yang ada di BPRS
b. Apakah filosofi manajemen dan Mengenai itu di BPRS sudah baik
gaya operasi yang ada di BPRS dalam hal tersebut karena manajemen
sudah baik?
sudah melakukan tugasnya dalam
mempertimbangkan dan menghadapi
permasalahan.
c. Apakah fungsi dewan komisaris Sudah, dulunya komisaris merupakan
yang ada di BPRS sudah sudah salah satu penyetuju pembiayaan/punya
sesuai dengan aturan yang ada?
wewenang
dalam
melakukan
persetujuan pembiayaan, tapi sekarang
komisaris hanya bertugas mengawasi
operasional perusahaan saja.
d. Apakah struktur organisasi yang Untuk saat ini di stuktur kepengurusan
ada di BPRS sudah sesuai dengan di BPRS masi belum sepenuhnya sesuai
ketentuan yang ada?
dengan ketentuan karena masi adanya
rangkap jabatan dan hal tersebut belum
sesuai dengan ketentuan yang ada.
e. Kebijakan dan praktis sumber daya Yaitu
melakukan
pengrekrutan
manusia seperti apa yang dilakukan karyawan
sesuai
bagian
yang
oleh BPRS?
dibutuhkan. BPRS tidak membuka
lowongan
secara
umum,
tetapi
menghubungi orang yang sudah pernah
memasukan surat lamaran ke BPRS
f. Komitmen seperti
dilakukan terhadap

apa yang Selalu memegang tuguh komitmen
kompetensi untuk memberikan pelayanan terbaik

yang dilakukan oleh BPRS?

dengan memilih karyawan dengan
SDM yang baik dengan melakukan
seleksi dengan aturan yang sudah
ditentukan oleh BPRS.

2. Penaksiran Resiko
a. Apa yang dilakukan BPRS dengan BPRS
melakukan
pendampingan
keberadaan personel baru?
selama 3 bulan training, tapi untuk
personel
baru
yang
sudah
berpengalaman pada bidang yang
dibutuhkan dan memiliki kinerja yang
baik di kantor sebelumnya dengan
bidang keahlian yang sama, maka
karyawan itu bisa langsung diterjunkan
pada bagian yang dibutuhkan oleh
BPRS.
b. Apa yang dilakukan BPRS dengan Untuk hal itu BPRS bekerja sama
adanya teknologi baru atau yang dengan vendor jika ada teknologi baru
sedang diperbaiki?
untuk memberikan arahan pada
karyawan BPRS. Sedangkan untuk
teknologi yang sedang diperbaiki
seperti pembangkit listrik yang di
gantikan
genset
jika
terjadi
pemadaman, sehingga BPRS masi bisa
melakukan operasionalnya.
c. Apa yang dilakukan oleh BPRS Jika ada produk baru tentunya BPRS
saat ada aktivitas baru/produk tentunya mempelajarinya pa dan seperti
baru?
apa terutama oleh marketing karena
produk baru itu akan ditawarkan pada
nasabah lama ataupun baru, dan untuk
aktivitas baru tetunya karyawan BPRS
menyesuaikan dengan ketentuan seperti
saat ini komisaris yang bertugas
mengawasi operasional perusahaan
saja.
d. Bagaimana BPRS menganalisis Yaitu dengan melakukan pengawsan
dan mengidentifikasi resiko?
pelayanan pada laporan keuangan,
laporan kinerja, jika pada bagian-bagian

tersebut terindetifikasi adanya masalah
maka pihak BPRS melakukan langkahlangkah
yang
dapat
menghindari/meminimalisir resiko
3. Aktivitas Pengendalian
a. Apakah pemisahan tugas yang ada Pemisahan tugas yang ada di BPRS
di BPRS sudah sesuai dengan masi belum sesuai ketentuan karena
ketentuan yang ada?
adanya rangkap jabatan di BPRS yaitu
pada bagian IT dan SDM jabatan itu
dirangkap
karena
tidak
terlalu
signifikan permasalahan yang ditejadi
dan hal ini terjadi dikarenakan
kelemahan mendasar BPRS yaitu
minimnya SDM.
b. Apakah proses pemberian izin atas Seperti yang sudah di jawab
transaksi dan aktivitas di BPRS sebelumnya, yang awalnya komisaris
sudah sesuai dengan ketentuan?
menjadi
salah
satu
persetujuan
pembiayaan, tetapi saat ini tidak
memberikan izin dalam melakukan
roling karyawan SPI tidak berhak
dalam melakukan hal tersebut harus
melalui direksi dan komisaris. Misalnya
peminjaman diatas 100 juta melibatkan
direktur utama, 50 juta melaui kabak
pembiayaan , AO hanya bisa
mencairkan diatas 5 juta saja.
c. Apakah
pencatatan
dan Untuk pencatatan sudah dilakukan yaitu
pengarsipan dokumen pada BPRS pencatatan pencairan pembiayaan dan
sudah sesuai ketentuan?
lainnya yang berhubungan dengan
pembiayaan. Tetapi masi ada dokumen
yang masih tidak dilengkapi salah
satunya
kelengkapan
dokumen
pembiayaan. Hal tersebut tidak
bermasalah jika pembayaran itu lancar,
nah jika tidak lancar dokumen yang
tidak lengkap itu akan ketahuan dan itu
bisa menimbulkan masalah untuk

pengarsipan dokumen oleh BPRS dan
ditempatkan pada ruangan khusus arsip
dan di imput di komputer.
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi seperti apa Untuk informasi tentunya BPRS selalu
yang ada pada BPRS?
mengikuti informasi-informasi baik itu
yang bersifat lama ataupun baru, baim
itu dalam hal produk baru, sistem
pencatatan dll, sebelum dilakukan pihak
BPRS
mencari
terlebih
dahulu
kebenarannya kemudian menyesuaikan
nya dengan keadaan yang ada.
Untuk komunikasi BPRS dalam
hubungan
kekeluargaan
adanya
pengajian rutin pada satu bulan sekali
di tiap rumah karyawan, kemudian
melakukan komunikasi pada pihakpihak terkait jika suatu hal itu harus
berhubungan dengan pihak yang
berkaitan/berkepentingan.
5. Pemantauan
Pemantauan seperti apa yang dilakukan Yang dilakukan oleh BPRS pemantauan
oleh BPRS?
yang dilakukan oleh BPRS yaitu
dengan audit internal pada BPRS,
kemudian ada laporan bulanan, laporan
tri wulan, dan pemantauan saty tahun
sekali yang dilakukan oleh audit
eksternal dan tentunya pada hal kinerja
dll.
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Lampiran 2. Lember pengajuan Pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara
Jember
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