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LAMPIRAN I 

Kuesioner Analisis dan Evaluasi Jabatan 
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Kuesioner Analisis Jabatan 

Bagian I 

Tujuan dan Instruksi 

Karena tidak ada seorangpun yang mengetahui pekerjaan tersebut sebaik orang 

yang melakukannya, kami meminta anda untuk melengkapi formulir ini. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pekerjaan Anda 

berdasarkan tinjauan tugas dan tanggung jawab. Kita tidak bertanya kepada Anda 

mengenai kinerja Anda, hanya apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan Anda. 

1. Data Karyawan 

Nama:……………………………….. Tanggal:………………….. 

ID Karyawan:………………………. 

Lokasi/Departemen:………………… 

Jabatan Pekerjaan:…………………... 

Lama menduduki jabatan saat ini:………. 

Nomor Telpon Kerja:……………….. 

Nama Penyelia:……………………… Jabatan Penyelia:……………. 

Lokasi Kerja: (Beri tanda X pada kotak yang menunjukan tempat kerja anda): 

Dalam Ruangan    Luar Ruangan 
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2. Rangkuman Tugas/Tanggung Jawab 

Berikan deskripsi singkat mengenai fungsi/tujuan utama dari pekerjaan anda. 

Pernyataan ini harus berupa rangkuman singkat MAKSIMUM 2 (DUA) 

KALIMAT SAJA. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Hubungan Organisasional 

Gambarkan posisi pekerjaan ini dalam struktur organisasi, jabatan apa yang 

berada langsung diatas jabatan ini, dan jabatan apa yang dibawahkan olehnya.

 

4. Tuliskan tugas-tugas yang harus anda kerjakan secara rinci dengan 

mengelompokkan dalam judul-judul dibawah: 

A. Tugas-Tugas Rutin (Untuk jabatan pelaksana mungkin tugas harian) 

1) – 

2) – 

3) – 

4) – 

5) – 

6) – 

7) – 

Contoh: 

Pekerjaan Anda 

Atasan 

Bawahan Bawahan Bawahan 
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B. Tugas Insidentil – Tugas-tugas ini kadang-kadang saja harus dilakukan 

tapi dapat terjadi sewaktu-waktu diluar tugas pokok dan rutin. (Bila Ada) 

1) – 

2) – 

C. Tugas Tahunan – Tugas ini khusus karyawan manajerial; misalnya; 

menetapkan sasaran kerja tahunan, membuat rencana kerja dan anggaran, 

menilai pretasi kerja bawahan dll. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Sifat dan Ciri Khas Jabatan / Pekerjaan Ini 

Untuk menentukan tingkat kompleksitas pekerjaan ini mohon untuk mengisi 

pilihan dari pernyataan-pernyataan dibawah ini mana yang paling tepat 

menggambarkan pekerjaan ini. 

a. Menilai Tugas-tugasnya: 

Pekerjaan ini dapat dipelajari dengan mudah karena tugasnya 

sederhana dan itu-itu saja, atau tugaslebih  bersifat kegiatan fisik. 

Untuk memahami pekerjaan ini cukup diperlukan kemampuan 

membaca dan menulis bahasa Indonesia serta membuat 

perhitungan sederhana. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak 

tinggi untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang 

tertentu untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai Prosedur dan Tatacara Kerja 

Aturan/ tata kerja rinci yang diperlukan sudah tersedia. 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

Aturan/ tata kerja harus dipikirkan dan dibuat sendiri. 
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Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk Visi, Misi, dan kebijakan 

Perusahaan. 

c. Mengenai Perlunya Pertimbangan dan Pemikiran Sendiri 

Tidak memerlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri karena 

semua yang harus dikerjakan sudah ada aturannya. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun 

dalam tingkat terbatas/ sederhana. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk 

menkordinasikan tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-

kadang bertentangan satu sama lain. 

Pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas sepenuhnya 

memerlukan pertimbangan pribadi atau sendiri. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan 

Hampir tidak ada masalah/ tugas bersifat sama setiap hari. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak 

bertentangan yang harus dicari pemecahannya. 

Terdapat ketidak pastian dan ketidak seragaman yang terus 

menerus dalam situasi kerja yang dihadapi. 

Tingkat ketidak pastian  dalam lingkungan yang dihadapi oleh 

jabatan/ pekerjaan ini hampir tidak dapat diramalkan. 
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6. Kerugian sebagai akibat dari kekeliruan atau kesalahan yang terjadi 

dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam pembuatan keputusan. Berilah 

tanda silang (X) pada satu atau beberapa pertanyaan yang sesuai dengan 

pekerjaan atau jabatan Anda. 

Tidak ada kerugian sama sekali untuk koprasi ini. 

Menurunnya pelayanan mutu pelayanan dari unit kerja saya. 

Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 

Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

Buruknya citra perusahaan atau produk. 

Meningkatnya piutang macet. 

Terlambatnya pengambilan keputusan yang diambil atasan karena 

data yang diberikan terlambat atau kurang akurat. 

7. Pengawasan (Supervisi) terhadap bawahan/ orang lain. Bila anda memiliki 

tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh karyawan lain isilah 

kolom yang telah disediakan. Untuk mengisi kolom tipe tanggung jawab isilah 

dengan huruf A, B, C, atau D yang keterangannya telah diuraikan dibawah ini. 

Tipe pengawasan 

A. Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang relative sama, mengecek pekerjaan, menangani masalah 

umum atau biasa, serta menyelesaikan beberapa keluhan mereka. 

B. Membuat schedule pekerjaan, memberikan tugas dan mengawasi 

kelompok pekerja yang terampil dan terlatih serta mengetahui pekerjaan 
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masing-masing secara rinci, menyarankan tindakan tertentu pada 

karyawan, serta menyelesaikan semua keluhan mereka. 

C. Merencanakan dan mengawasi karyawan yang trampil dan terlatih dalam 

melakukan berbagai variasi tugas, membantu pengembangan karyawan, 

mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap karyawan dan 

menyelesaikan keluhan mereka. 

D. Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga staf terdidik dan 

professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi kepemimpinan, 

mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap karyawan, 

bertanggung jawab atas pengembangannya dan menyelesaikan semua 

keluhan mereka. 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

Pengawasan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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8. Pengawasan (Supervisi) yang anda terima dari atasan. Bagaimana bentuk 

pengawasan yang anda terima dari atasan anda dan sejauh mana tasan anda 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanakan tugas oleh anda. Pilih 

diantara pernyataan-pernyataan dibawah ini yang menurut anda paling 

tepat bagi pekerjaan/ jabatan anda. 

Pelaksanaan tugas-tugas dalam jabatan ini diatur secara rinci, 

pelaksanaan tugas diawasi dengan ketat dan hasil kerja diperiksa 

oleh atasan. 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ 

khusus yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk 

supervise sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ 

diberikan setiap saat. 

Pedoman atau panduan yang diberikan bersifat umum dan minim; 

pemegang jabatan diharapkan untuk membuat program kerja 

sendiri didalam kerangka pencapaian target keseluruhan dari 

bagian dimana ia bekerja. 

Pemegang jabatan  ini harus menetapkan sasaran kerja sendiri yang 

sejalan dengan kerangka pencapaian sasaran perusahaan. Panduan/ 

pedoman yang tersedia minimum sekali. Pemegang jabatan ini 

diharapkan untuk memecahkan sendiri masalah-masalah yang 

muncul dan dihadapi terkecuali masalah-masalah yang sangat 

besar/ terkait stategi perusahaan. 

Tanggung jawab jabatan ini hanya dibatasi oleh batasan-batasan 

kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Pemegang jabatan ini 

seharusnya mengambil prakarsa sendiri karena tidak menerima 

pengarahan langsung ataupun pengawasan. 
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9. Hubungan-hubungan yang anda harus lakukan selain dengan atasan dan 

bawahan sendiri. 

Disini kami mencari informasi tentang jenis dan frekuensi hubungan yang 

diperlukan oleh anda (tidak termasuk hubungan dengan atasan atau bawahan 

langsung). Isilah pada kolom yang sesuai dengan: A (Bila sekali/ sering setiap 

harinya), B (Bila lebih dari sekali tiap minggunya), C (Seminggu sekali), D 

(Jarang), dan E (tidak ada hubungan).  

 

Alasan Hubungan: 

Hubungan Dengan: 

Hubungan 

dengan 

karyawan diluar 

unit anda 

Hubungan dengan 

atasan selain 

atasan langsung 

Hubungan 

dengan orang 

lain diluar 

perusahaan 

(i) Untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam 

rangka melaksanakan tugas. 

   

(ii) Untuk memperjelas persoalan atau 

dimana diperlukan informasi atau 

petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

   

(iii)Untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk 

melaksanakan tugas/ pekerjaan. 

   

(iv) Untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan 

perusahaan secara umum. 
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Jika hubungan-hubungan yang anda lakukan mempunyai tujuan yang agak 

berbeda (misalnya menawarkan jasa) dan ingin anda jelaskan secara spesifik, 

silakan tuliskan dibawah ini: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Kondisi Lingkungan Kerja 

Bagaimana lingkungan kerja Anda sehari-hari? Pilihlah salah satu dari 

pernyataan dibawah ini yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan kerja 

anda dan beri tanda silang (X) pada kotak. 

Terus menerus dalam ruang bersih, tenang dan sejuk ber-AC. 

Bekerja dalam ruangan bersih tapi panas. 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada 

dilapangan. 

Lebih sering berada di jalan raya untuk mengemudikan kendaraan 

dan terkadang pada malam hari. 

 

 

 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
 

Analis Jabatan 

 

 

 

F. X. Fajar Indra N. 
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Bagian II 

KETERANGAN TAMBAHAN DARI ATASAN DAN KONFIRMASI DARI 

KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH BAWAHAN/ PEMEGANG 

JABATAN 

1. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diubah dari tiap butir informasi yang 

diberikan oleh bawahan anda? Bila Ya, tulis dibawah ini. 

Mengenai: 

a. –  

b. – 

c. – 

d. – 

e. – 

2. Persyaratan jabatan dan soft competentic (sikap, prinsip, sistem nilai dan 

motifasi) yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan ini dengan sukses. 

(Mohon diingat bahwa yang ditanyakan adalah persyaratan minimum yang 

harus dipenuhi oleh siapa saja yang akan menduduki jabatan ini.) 

a. Tingkat pendidikan formal terendah yang harus pernah ditempuh dengan 

berhasil (lulus & berijazah). Pilih tingkat pendidikan yang tepat dan beri 

tanda X, pada jawaban yang dianggap tepat 

Sekolah Dasar atau Sederajat 

Sekolah Lanjut Tingkat Pertama/ Sederajat 

Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ Sederajat 

Pendidikan DIII 

Pendidikan S1 Bidang :……………. 

Pendidikan S2 Bidang :……………. 
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b. Apakah ada pelatihan khusus yang dibutuhkan untuk menempati jabatan 

tersebut? Bila Ya pelatihan apasaja?, serta frekuensinya dalam satu tahun.  

Jenis/ Nama pelatihan     Frekuensi 

a) – 

b) – 

c) – 

d) – 

3. Pengalaman Kerja. Apakah untuk menduduki posisi tersebut diperlukan 

pengalaman kerja yang terkait atau relefan: 

Bila Ya, sebagai apa/ dalam pekerjaan apa? 

Berapa lama minimum? 

1. -       ……….. Tahun 

2. -       ……….. Tahun 

3. -       ……….. Tahun 

4. Kompetensi Tehnik Tambahan. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki 

pemegang jabatan ini yang relefan dengan jabatannya (Misalnya pengetahuan 

mengenai produk pesaing bagi karyawan divisi marketing). 

1.  2.  

3.  4.  

5. Keahlian/ keterampilan; Apa saja yang harus mampu dilakukan oleh 

pemegang jabatan ini baik berupa kemampuan teknis terkait dengan 

pekerjaannya yang relevan (Misalnya penggunaan MS. Excell bagi teller). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dst. 
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6. Kompetensi Non-Teknis: Sikap, sistem nilai, dan karakter. Orang seperti apa 

yang tepat untuk pekerjaan ini; bagaimana kepribadiannya? Integritas moral? 

Tingkat motifasinya? Dll.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dst. 

 

 

Tanda Tangan Atas yang Memverifikasi & Mengisi. 

Tanggal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanda Tangan Manajer SDM yang 

Mengisi Bagian II Ini: 
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LAMPIRAN II 

HASIL KUESIONER ANALISIS JABATAN
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan    : Khoiridin 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Pengurus 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : - 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

a. Menentukan arah perusahaan. 

b. Meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Monitoring dan evaluasi kinerja bawahan. 

Pengurus 

Direktur 

Utama 

Manajer-manajer 

Kepala Cabang 

Pengendalain 

Internal dan IT 
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2. Kaji ulang manajemen. 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Kerjasama dengan karyawan, dan perusahaan lain 

2. Rapat koordinasi dengan asosiasi 

c. Tugas tahunan. 

Membuat dan menentukan program kerja tahunan dan RAPB (Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja) 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk Visi, Misi, dan kebijakan 

Perusahaan. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas sepenuhnya memerlukan 

pertimbangan pribadi atau sendiri. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Tingkat ketidak pastian dalam lingkungan yang dihadapi oleh jabatan/ 

pekerjaan ini hampir tidak dapat diramalkan. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Menurunnya pelayanan mutu pelayanan dari unit kerja saya. 
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b. Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 

c. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

d. Buruknya citra perusahaan atau produk. 

e. Meningkatnya piutang macet. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Manajer Operasional 1 D 

2 Manajer Pemasaran 1 D 

3 Kepala Bidang PI dan IT 1 D 

4 Kepala Cabang 5 D 

5 Kepala Bidang Maal 1 D 

6 Kepala Bidang SDM 1  

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pemegang jabatan  ini harus menetapkan sasaran kerja sendiri yang sejalan 

dengan kerangka pencapaian sasaran perusahaan. Panduan/ pedoman yang 

tersedia minimum sekali. Pemegang jabatan ini diharapkan untuk 

memecahkan sendiri masalah-masalah yang muncul dan dihadapi terkecuali 

masalah-masalah yang sangat besar/ terkait stategi perusahaan. 
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9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

- 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S2 dibidang Bisnis/ Managemen/ Pemasaran/ Keuangan 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Pelatihan-pelatihan yang diperoleh sebelumnya 

Soft skill 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman sebagai Manajer diindustri sejenis, minimal 5 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product knowledge 

b. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Microsoft Office 

b. Aplikasi transaksi (untuk Monitoring dan Evaluasi) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership  

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  
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c. Analytical Thinking 

d. Problem solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan luas 

j. Tegas 

k. Berwibawa 

l. Inisiatif 

m. Persuasif 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 
 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Manajer Operasional 

Nama Pemegang Jabatan    : Bancol 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Menjaga kelancaran operasional. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Laporan bulanan 

2. Cek Kas dan Keuangan 

3. Menjaga rasio keuangan 

Direktur Utama 

Manager 

Operasional 

Teller Administrasi Bagian 

Operasional 
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b. Tugas-tugas insidensial. 

Tamu dari P3 

c. Tugas tahunan. 

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

2. Audit 

3. Rapat Kerja 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun dalam 

tingkat terbatas/ sederhana. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Menurunnya pelayanan mutu pelayanan dari unit kerja saya. 

b. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 
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c. Buruknya citra perusahaan atau produk. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Administrasi 2 C 

2 Operasional 2 A 

3 Teller 6 A 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Tanggung jawab jabatan ini hanya dibatasi oleh batasan-batasan kebijakan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Pemegang jabatan ini seharusnya 

mengambil prakarsa sendiri karena tidak menerima pengarahan langsung 

ataupun pengawasan. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Seminggu 

sekali) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Seminggu 

sekali) 
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c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Seminggu 

sekali) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Seminggu 

sekali) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

h. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

i. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 
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Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 bidang Akuntansi/ Keuangan (Diutamakan) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Keuangan (Laporan keuangan, dll) : Ketika Menjabat 

Operasional    : Setahun Sekali 

Soft Skill    : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Manajer operasional/ kepala cabang di lembaga keuangan, minimal 3 tahun. 

Atau dibidang Keuangan/ Operasional, minimal 5 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product knowledge 

b. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Microsoft Office 

b. Aplikasi transaksi termasuk data untuk laporan keuangan. 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership  

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  

c. Analytical Thinking 

d. Problem solving 
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e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan luas 

j. Tegas 

k. Berwibawa 

l. Inisiatif 

m. Persuasif 

 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Manajer Pemasaran 

Nama Pemegang Jabatan    : Robi Aryanto 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : Pemasaran 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Memonitor cabang terkait “Pencapaian” pembiayaan, kolektabilitas, dan 

edukasi SDM mengenai product knowledge sesuai bagiannya yaitu AO 

(Marketing) dan Surveyor. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

Direktur Utama 

Manager 

Pemasaran  

Kepala Cabang 
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1. Update pencapaian cabang, seperti pembiayaan dan angsuran. 

2. Koordinasi cabang terkait permasalahan dan strategi. 

3. Membuat laporan terkait pencapaian pendapatan. 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Survey akhir 

c. Tugas tahunan. 

Membuat Renstra (Rencana Strategi) dan kebijakan pemasaran bersama 

manajemen. 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak tinggi 

untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja. 

Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk Visi, Misi, dan kebijakan 

Perusahaan. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk menkordinasikan 

tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 
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6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 

b. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Kepala Cabang 5 B 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (lebih dari 

sekali tiap minggunya) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Seminggu sekali) 
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c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. 

(Seminggu sekali) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Seminggu 

sekali) 

e. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

f. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Seminggu sekali) 

g. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Seminggu sekali) 

h. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Seminggu sekali) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 
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a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 di bidang Bisnis/ Manajemen/ Pemasaran (Diutamakan) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman sebagai Manajer Pemasaran atau kepala cabang di lembaga 

keuangan, minimal 3 tahun. Atau bidang Pemasaran atau penjualan, minimal 

5 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product knowledge 

b. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Microsoft Office 

b. Aplikasi transaksi (terkait data pencapaian cabang) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership  

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  

c. Analytical Thinking 

d. Problem solving 

e. Jujur 

f. Cermat 
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g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan luas 

j. Tegas 

k. Berwibawa 

l. Kreatif 

m. Inovatif 

n. Inisiatif 

o. Persuasif 

 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Pengendalian Internal & IT 

Nama Pemegang Jabatan    : Bubun Hoerudin 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Khoiridin 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Direktur Utama 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Benar dan Provesional 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

-  

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Audit kelengkapan persyaratan 

2. Audit keanggotaan 

3. Terkait IT maintenance. 

4. Penilaian kesehatan perusahaan/ rasio-rasio 

5. Laporan terkait apa yang telah dikerjakan 

b. Tugas-tugas insidensial. 

Workshop Pengendalian Internal dan IT 
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c. Tugas tahunan. 

1. Menilai prestasi kerja bawahan 

2. Membuat rencana strategi tahunan 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak tinggi 

untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Tidak memerlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri karena semua 

yang harus dikerjakan sudah ada aturannya. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

Buruknya citra perusahaan atau produk. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

- 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

- 
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9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

- 

10. Kondisi lingkungan kerja 

- 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 di bidang Ekonomi (Diutamakan) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Update untuk versi terbanu aplikasi : Sewaktu-waktu 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman sebagai Kepala Cabang, minimal selama 2 tahun. Atau 

pengalaman di bidang Keuangan, minimal selama 4 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

1. Keuangan/ manajemen 

2. Product knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Office 

b. Aplikasi transaksi 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Jujur 
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b. Cermat 

c. Teliti 

d. Inisiatif 

e. Komunikatif 

f. Persuasif 

g. Leadership 

h. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  

i. Analytical Thinking 

j. Problem solving 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
 



jj 
 

Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Nur Malik 

Nama Pemegang Jabatan    : Kabiro Funding 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Manajer Pemasaran 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Robi Aryanto 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Funding 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Mengontrol perkembangan funding semua cabang. 

2. Penawaran kerja sama ke instansi/ lembaga 

3. Koordinasi ke cabang-cabang berkaitan dengan runding (diskusi). 

Manager 

Pemasaran 

Kepala Biro 

Funding  

Cabang 

(Marketing) 
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4. Membuat laporan terkait funding 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Presentasi di luar jam kerja. 

c. Tugas tahunan. 

1. Rencana kerja  

2. Evaluasi pencapaian target cabang dan masing-masing marketing. 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak tinggi 

untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk Visi, Misi, dan kebijakan 

Perusahaan. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun dalam 

tingkat terbatas/ sederhana. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 
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b. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Marketing 16 B 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (lebih dari 

sekali tiap minggunya) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (lebih 

dari sekali tiap minggunya) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Seminggu 

sekali) 
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d. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (sekali/ sering setiap harinya) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (sekali/ sering setiap harinya) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (sekali/ sering setiap harinya) 

g. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 bidang Bisnis/ Manajemen/ Pemasaran 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 
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2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman sebagai kepala cabang pada lembaga keuangan, minimal selama 

3 tahun. Atau pengalaman di bidang Pemasaran/ Penjualan, mnimal selama 5 

tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product knowledge secara luas 

b. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Microsoft office 

b. Aplikasi transaksi (untuk data funding) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Cermat 

f. Jujur 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan Luas 

j. Tegas 

k. Inisiatif 

l. Persuasif 
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m. Inovatif 

n. Kreatif 

o. Berwibawa 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kepala Bidang Maal 

Nama Pemegang Jabatan    : Indah Kusumastuti 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Menghimpun dana (zakat) ziswaf, memberikan layanan ke muzakki (orang 

yang wajib mengeluarkan zakat harta) dan mustahiq (orang yang berhak 

menerima zakat). 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 
4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Memberi pelayanan ke Mudzaki mustahiq 

Direktur Utama 

Kepala Bidang 

Maal  

Funding Officer Administrasi 
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2. Membuat laporan maal 

3. Menghimpun dana ziswaf 

4. Penyampaian ziswaf 

5. Pembinaan ke mustahiq 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Kerjasama dengan pihak ke-tiga 

2. Penggalangan donasi Bencana 

c. Tugas tahunan. 

1. Membuat rencana kerja 

2. Evaluasi kerja 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Pekerjaan ini dapat dipelajari dengan mudah karena tugasnya sederhana 

dan itu-itu saja, atau tugas lebih bersifat kegiatan fisik. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun 

dalam tingkat terbatas/ sederhana. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak 

bertentangan yang harus dicari pemecahannya. 
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6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

Tidak ada kerugian sama sekali untuk koprasi ini. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Administrasi 1 A 

2 Funding Officer 1 C 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (lebih dari 

sekali tiap minggunya) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Seminggu sekali) 
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c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (lebih 

dari sekali tiap minggunya) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (lebih dari 

sekali tiap minggunya) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

h. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Seminggu sekali) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

 

 

 



tt 
 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

DIII 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Soft Skill : Setahun Sekali  

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman dibidang sosial, minimal selama 2 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

1. Product knowledge 

2. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

1. Microsoft Office 

2. Aplikasi transaksi (untuk data keluar masuk uang) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 
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h. Berjiwa sosial 

i. Networking Luas 

j. Wawasan Luas 

k. Inisiatif 

l. Persuasif 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kepala Bidang Remedial 

Nama Pemegang Jabatan    : Tri Wiyanto 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : Pusat 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS Hudatama. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Merencanakan jadwal dan anggota yang akan ditagih. 

Direktur Utama 

Kepala Bidang 

Remedial  

Kepala Bagian 

Remedial 

AO Team 

Remedial 
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2. Komite remedial. 

3. OTS/ melakukan penagihan.  

4. Membuat laporan bulanan. 

5. Membuat laporan terkait kolektibilitas. 

 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Penagihan ke luar kota/ anggota jauh. 

c. Tugas tahunan. 

1. Membuat rencana kerja. 

2. Membuat anggaran. 

3. Membuat target penyelesaian anggota bermasalah. 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk menkordinasikan 

tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 
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Tingkat ketidak pastian dalam lingkungan yang dihadapi oleh jabatan/ 

pekerjaan ini hampir tidak dapat diramalkan. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

b. Meningkatnya piutang macet. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Kepala bidang Remedial 1 A 

2 AO Remedial 2 B 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (sekali/ 

sering setiap harinya) 
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b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan atau 

dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 

(lebih dari sekali tiap minggunya) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (lebih 

dari sekali tiap minggunya) 

d. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (sekali/ sering setiap harinya) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Seminggu sekali) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Seminggu sekali) 

g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Jarang) 

h. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (sekali/ sering setiap harinya) 
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i. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (sekali/ sering setiap harinya) 

j. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Jarang) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didlam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

DIII (Selevel Kepala Bidang) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Pelatihan penanganan pembiayaan bermasalah : Setahun Sekali 

Soft Skill      : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman dibidang Keuangan, minimal selama 3 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

Product Knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. Office 

b. Aplikasi transaksi (terkait data yang dibutuhkan) 
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5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Komunikasi 

b. Negosiasi 

c. Apprasial (Kemampuan memperkirakan nilai suatu objek) 

d. Legal (Terkait aspek hukum) 

e. Mitigasi resiko (Tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi 

dampak atau resiko) 

f. Jujur 

g. Cermat 

h. Komunikatif 

i. Persuasif 

j. Leadership 

k. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  

l. Analytical Thinking 

m. Problem solving 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Manajer SDM 

Nama Pemegang Jabatan    : Amelia Nuralata 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Mengelola terkait SDM. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Klain-klain karyawan 

2. Mengatur pelatihan 

3. Terkait recruitment 

Direktur Utama 

Manager SDM 

Administrasi 

SDM 
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4. Membuat rencana SDM tahunan 

5. Melakukan penilaian bulanan/ tahunan 

b. Tugas-tugas insidensial. 

Bila ada acara perusahaan 

c. Tugas tahunan. 

1. Rencana SDM termasuk biaya 

2. Penilaian tahunan 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak tinggi 

untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata kerja rinci yang diperlukan sudah tersedia. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk menkordinasikan 

tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 
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Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan karyawan 

secara luas. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Administrasi SDM 1 A 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (sekali/ 

sering setiap harinya) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (sekali/ sering setiap harinya) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (sekali/ 

sering setiap harinya) 
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d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (sekali/ 

sering setiap harinya) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (lebih dari sekali tiap minggunya) 

h. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(lebih dari sekali tiap minggunya) 

i. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

j. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Jarang) 
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k. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Jarang) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Bekerja dalam ruangan bersih tapi panas. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 bidang Psikologi/ Hukum (diutamakan) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Soft skill : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman dibidang SDM, minimal 2 tahun. Atau pengalaman dibidang 

Keuangan/ Operasional, minimal 4 tahun. 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product knowledge 

b. Market knowledge 

4. Keahlian/ keterampilan 

Microsoft Office 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership  

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling)  
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c. Analytical Thinking 

d. Problem solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Wawasan luas 

i. Inisiatif 

j. Persuasif 

 

 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kristian Aji Saputro 

Nama Pemegang Jabatan : Kepala Cabang (Cabang 

Utama) 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoirudin 

Lokasi/ Departemen    : - 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

a. Mengontrol dan mengawasi jalannya pekerjaan di KSPPS Hudatama 

b. Sebagai marketing dan juga collecting 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Mengontrol angsuran 

Direktur Utama 

Kepala Cabang  

Operasional (Teller) Administrasi AO (Marketing) 
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2. Mengawasi pencairan 

3. Mengawasi bagian operasional 

4. Melakukan akad pembiayaan 

5. Bertanggungjawab terhadap pembiayaan agunan 

6. Monitoring target dan perencanaan untuk mencapai target 

b. Tugas-tugas insidensial. 

Melakukan survey persangupan pembiayaan. 

c. Tugas tahunan. 

1. RAKER (Rapat Kerja tahunan) 

2. Menilai kinerja bawahan. 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Pekerjaan ini dapat dipelajari dengan mudah karena tugasnya sederhana 

dan itu-itu saja, atau tugaslebih  bersifat kegiatan fisik. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk Visi, Misi, dan kebijakan 

Perusahaan. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk menkordinasikan 

tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 



jjj 
 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 

b. Buruknya citra perusahaan atau produk. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Operasional (Teller) 3 A 

2 Administrasi 1 B 

3 AO (Marketing) 3 B 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Sekali/ 

sering setiap harinya) 
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b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Sekali/ sering setiap harinya) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (Lebih 

dari sekali tiap minggunya) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Lebih dari 

sekali tiap minggunya) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada di dalam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

S1 Bidang Manajemen/ Keuangan (Diutamakan) 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Operasional : Setahun Sekali 

Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 

 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 
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Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran atau Operasional 

selama minimal 3 tahun 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product Knowledge 

b. Market Knowledge 

c. Product Marketing 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. MS Office 

b. Aplikasi transaksi (terutama untuk fungsi monitoring) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan Luas 

j. Inisiatif 

k. Persuasif 

l. Responsif 

 

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kepalacabang (Mangkang) 

Nama Pemegang Jabatan    : Hani’am Mari’a 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoirudin 

Lokasi/ Departemen    : Kantor Cabang Mangkang 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Bertanggung jawab atas pencapaian target kantor, dan melakukan 

perencanaan, monitoring, serta melakukan evaluasi atas pencapaian target 

yang sudah ditentukan. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

Direktur Utama 

Kepala Cabang  

Wakil Kepala 

Cabang 

Administrasi/ 

Teller 

AO (Marketing)/ 

Surveyor 
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a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Melayani anggota dengan baik. 

2. Mengatur likuiditas dan arus kas. 

3. Mengatur/ mengelola secara optimal terkait antara pendapatan dengan 

biaya. 

4. Bertanggung jawab terkait dengan jaminan. 

5. Melakukan akad pembiayaan dengan anggota. 

6. Memonitoring tagihan (angsuran) anggota (terutama coll 1-3) 

7. Menyetujui terkait dengan pekerjaan pemasaran juga bagian 

operasional. 

8. Monitoring target dan pencapaian untuk mencapai target. 

9. Menilai kinerja bawahan 

b. Tugas-tugas insidensial. 

1. Survey 

2. Penagihan (Collecting) anggota 

c. Tugas tahunan. 

1. Merencanakan dan menyusun RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja) 

2. Membuat Renstra (Rencana Strategi) 

3. Melakukan penilaian kinerja sesuai dengan prosedur/ indicator yang 

telah ditentukan. 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 
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Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun dalam 

tingkat terbatas/ sederhana. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

b. Meningkatnya piutang macet. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Teller 1 A 

2 Administrasi 1 C 

3 AO (Marketing) 1 B 

4 Wakil Kepala Cabang 1 D 
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8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pedoman atau panduan yang diberikan bersifat umum dan minim; pemegang 

jabatan diharapkan untuk membuat program kerja sendiri didalam kerangka 

pencapaian target keseluruhan dari bagian dimana ia bekerja. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ menyerahkan 

data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan tugas. (Lebih 

dari sekali dalam seminggu) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Seminggu Sekali) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (Jarang) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Jarang) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Sekali/ sering tiap harinya) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, Untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Lebih dari sekali setiap minggunya) 
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g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, Untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Lebih dari sekali setiap minggunya) 

h. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, Untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Lebih dari sekali setiap minggunya) 

i. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Jarang) 

j. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Jarang) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didalam ruangan, kadang-kadang berada dilapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

DIII 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Operasional : Setahun Sekali 

Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 
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2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran atau Operasional 

selama minimal 2 tahun 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product Knowledge 

b. Market Knowledge 

c. Product Marketing 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. MS Office 

b. Aplikasi transaksi (terutama untuk fungsi monitoring) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan Luas 

j. Inisiatif 
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k. Persuasif 

l. Responsif 

 

 

  

Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kepala Cabang 

(Tembalang) 

Nama Pemegang Jabatan    : Asnal Muntolib 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : Cabang Tembalang 

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

a. Menjalankan/ biar berjalannya operasional kantor sehari-hari. 

b. Menumbuhkan asset. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 
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4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

1. Memantau bawahan 

2. Mengecek Kas (Likuiditas) 

3. Ikut mencari pembiayaan dan funding  

4. Komite/ akad pembiayaan 

5. Monitoring target dan perencanaan untuk mencapai target 

6. Memantau angsuran 

7. Bertanggung jawab atas pengumpulan jaminan anggota 

b. Tugas-tugas insidensial. 

Kondisional (Jika kantor belum tercapai target) (Turun ke lapangan) 

c. Tugas tahunan. 

1. Membuat renstra dan rencana kerja 

Direktur Utama 

Kepala Cabang  

Wakil Kepala 

Cabang 

Operasional 

(Administrasi) 

AO (Marketing) Teller 
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2. Menilai bawahan 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang agak tinggi 

untuk mempelajari dan mengerjakannya. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata kerja bersifat umum/ garis besar saja. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sesekali diperlukan pemikiran atau pertimbangan sendiri walaupun dalam 

tingkat terbatas/ sederhana. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 

Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Terlambatnya pengambilan keputusan yang diambil atasan karena data 

yang diberikan terlambat atau kurang akurat 

b. Meningkatnya piutang macet 

c. Buruknya citra perusahaan atau produk 

d. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 
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7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Wakil Kepala Cabang 1 C 

2 Teller 1 A 

3 Administrasi & Operasional 1 A 

4 AO (Marketing) 1 B 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pedoman atau panduan yang diberikan bersifat umum dan minim; pemegang 

jabatan diharapkan untuk membuat program kerja sendiri didalam kerangka 

pencapaian target keseluruhan dari bagian dimana ia bekerja. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 

a. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Sekali/ sering setiap harinya) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Lebih dari satu kali setiap minggunya) 

c. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (Jarang) 
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d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Jarang) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. Sekali/ sering setiap harinya) 

f. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Seminggu sekali) 

g. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Jarang) 

h. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Jarang) 

10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada di dalam ruangan, kadang-kadang berada di lapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

DIII 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Operasional : Setahun Sekali 
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Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran atau Operasional 

selama minimal 2 tahun 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product Knowledge 

b. Market Knowledge 

c. Product Marketing 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. MS Office 

b. Aplikasi transaksi (terutama untuk fungsi monitoring) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 

b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan Luas 

j. Inisiatif 
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k. Persuasif 

l. Responsif 

 

  
Tanggal, 

Tanda tangan pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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Hasil Analisis Kuesioner Analisis Jabatan 

Job Description 

1. Identitas jabatan/ pekerjaan 

Nama Jabatan     : Kepala Cabang (Semarang 

Barat) 

Nama Pemegang Jabatan    : Akhmad Mudzakir 

Nama Jabatan Atasan Langsung   : Direktur Utama 

Nama Pemegang Jabatan Atasan Langsung : Khoiridin 

Lokasi/ Departemen    : -  

2. Tanggung jawab pokok jabatan/ pekerjaan ini 

Mengelola cabag agar berjalan sebagaimana mestinya. 

3. Hubungan organisasional (Gambaran “tempat beradanya” jabatan/ 

pekerjaan ini dalam ini dalam struktur Organisasi Perusahaan) 

 

 

4. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam jabatan/ pekerjaan ini 

a. Tugas-tugas rutin – harian, mingguan, atau bulanan. 

Direktur Utama 

Kepala Cabang  

Surveyor Administrasi AO (Marketing) Teller 
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1. Monitoring Anggota 

2. Komite Pembayaran 

3. Monitoring Anggaran 

4. Monitoring Keuangan 

5. Monitoring target dan perencanaan untuk pencapaian target 

6. Melakukan akad pembiayaan 

7. Bertanggung jawab atas penghimpunan angsuran anggota 

b. Tugas-tugas insidensial. 

Penagihan ke anggota 

c. Tugas tahunan. 

1. Breakdown target tahunan ke bulanan. 

2. Menilai kinerja bawahan 

5. Tingkat kerumitan dari pekerjaan ini 

a. Mengenai tugas-tugasnya. 

Diperlukan pendidikan tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

b. Mengenai prosedur dan tata cara kerja 

Aturan/ tata kerja rinci yang diperlukan sudah tersedia. 

c. Mengenai perlunya pertimbangan dan pemikiran sendiri. 

Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi diperlukan untuk menkordinasikan 

tuntutan-tuntutan dan situasi yang kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain. 

d. Sifat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. 
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Kadang-kadang menghadapi tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

6. Bentuk dan besarnya kerugian bagi perusahaan sebagai dari akibat dari 

kekeliruan atau kesalahan 

a. Turunnya moril dan kinerja bawahan saya dan masalah hubungan 

karyawan secara luas. 

b. Turunnya pendapatan dan pangsa pasar dan pada akhirnya turun/ 

hilangnya laba. 

c. Meningkatnya piutang macet. 

7. Pengawasan (supervisi) terhadap orang lain 

No Jabatan/ Pekerjaan yang 

diawasi 

Jumlah karyawan yang 

diawasi 

Tipe 

pengawasan 

1 Surveyor 1 A 

2 Administrasi 1 A 

3 AO (Marketing) 1 A 

4 Teller 1 A 

 

8. Pengawasan (supervisi) yang diterima dari atasan 

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti prosedur yang spesifik/ khusus 

yang telah diadakan. Pengawasan yang diterima berbentuk supervise 

sewaktu-waktu dan bntuan serta pengarahan tersedia/ diberikan setiap saat. 

9. Hubungan yang harus dilakukan selain dengan atasan dan bawahan 

sendiri 
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a. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperoleh/ 

menyerahkan data, melengkapi informasi dalam rangka melaksanakan 

tugas. (Lebih dari sekali seminggu) 

b. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk memperjelas persoalan 

atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk melaksanakan 

pekerjaan. (Jarang) 

c. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk memperjelas 

persoalan atau dimana diperlukan informasi atau petunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan. (Lebih dari sekali seminggu) 

d. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi prihal penyesuaian 

dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan. (Lebih 

dari sekali seminggu) 

e. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Sekali/ sering tiap harinya) 

f. Hubungan dengan orang lain diluar perusahaan, untuk diskusi prihal 

penyesuaian dan kerja sama yang perlu untuk melaksanakan tugas/ 

pekerjaan. (Jarang) 

g. Hubungan dengan karyawan diluar unit, untuk diskusi tentang kebijakan 

yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. (Jarang) 

h. Hubungan dengan atasan selain atasan langsung, untuk diskusi tentang 

kebijakan yang mempengaruhi arah kegiatan perusahaan secara umum. 

(Lebih dari sekali seminggu) 
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10. Kondisi lingkungan kerja 

Terkadang berada didalam ruangan, terkadang berada di lapangan. 

Job Specification 

1. Persyaratan dalam pendidikan yang harus dimiliki 

a. Tingkat minimal pendidikan formal yang harus telah ditempuh (Lulus & 

Berijazah) 

DIII 

b. Pendidikan tambahan khusus atau pelatihan pra-jabatan. 

Operasional : Setahun Sekali 

Pemasaran : Setahun Sekali 

Soft Skill : Setahun Sekali 

2. Pengalaman kerja yang diperlukan 

Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran atau Operasional 

selama minimal 2 tahun 

3. Kompetensi tekhnik tambahan 

a. Product Knowledge 

b. Market Knowledge 

c. Product Marketing 

4. Keahlian/ keterampilan 

a. MS Office 

b. Aplikasi transaksi (terutama untuk fungsi monitoring) 

5. Kompetensi Non-Teknis 

a. Leadership 
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b. P, O, A, C (Planning, Operating, Actuating, Controling) 

c. Analytical Thinking 

d. Problem Solving 

e. Jujur 

f. Cermat 

g. Komunikatif 

h. Networking Luas 

i. Wawasan Luas 

j. Inisiatif 

k. Persuasif 

l. Responsif 

 

 

  

Tanggal, 

Mengetahui, pemegang jabatan: 
 
 

 

 

 

Nama Jelas 
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LAMPIRAN III 

TRANSKRIP DAN ANALISIS HASIL WAWANCARA 
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Pertanyaan Interview Evaluasi Jabtan Dengan Karyawan KSPPS Hudtama 

1. Apa tanggung jawab pokok dari pekerjaan anda? 

2. Apa aktivitas pekerjaan yang anda kerjakan sehari-hari? 

3. Apa tugas mingguan, bulanan, dan tahunan anda? 

4. Apasaja tugas insidentil yang dapat terjadi dalam pekerjaan anda? 

5. Apa kerugian yang terjadi bila anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan 

anda? 

6. Berapa bawahan yang anda miliki, bagaimana anda mengawasi mereka? 

7. Bagaimana atasan mengawasi anda? 

8. Koordinasi dengan siapa saja yang anda lakukan? 

9. Anda lebih sering bekerja didalam ruangan atau dilapangan? 
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Transkrip dan Analisis Wawancara 

Narasumber : Akhmad Mudzakir 

Jabatan : Kepala Cabang 

Waktu : 19 Januari 2017 

Tempat : Kantor Cabang Semarang Barat 

Pewawancara : Inikan bapak nulis, “Mengelola cabang sebagaimana nestinya”. 

Ini jadi intinya, apa yang bapak lakukan dalam mengelola cabang 

ini? Seperti apa? 

Narasumber : Jadikan tentunya, kalau saya dapet target tahunan dari kantor. 

Pewawancara : Ya. 

Narasumber : Target tahunan itu kita break down kesetiap bulan, dan juga 

bagaimana target setiap bulan itu dapat tercapai, juga operasional 

dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang telah ditentukan 

oleh pusat.
1,2,3

 

Pewawancara : Ini, untuk tugas-tugas rutin “memonitor anggaran”, itu yang 

dilakukan seperti apa? 

Narasumber : Memonitoring itu liat program, kan pengeluaran apa saja, dicek. 

Terus kalau komite pembiayaan itu, setelah surveyor melakukan 

kunjungan keanggota hasilnya seperti apa? Dikomitekan kesaya, 

hasilnya sepeti apa? Acc atau tidak. Kelbali lagi keanggota. Terus 
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itu, monitoring angsuran. Yang sudah masuk siapa, yang jatuh 

tempo siapa, harus ditindak lanjuti. 
4 

Pewawancara : Kalau menemui calon anggota baru itu
5
, dalam mencari anggota 

baru bapak juga turun langsung atau gimana?  

Narasumber :  Heeh, iya. 

Pewawancara : Penagihan anggota ini cuma insidentil
6
, dalam kondisi seperti 

apa? 

Narasumber : Kalau memang udah berat, saya ikut terjun sekalian. 

Pewawancara : Kalau gak berat bapak nggak ikut? 

Narasumber : Ya, kalu masih bisa anak-anak yang handle, ya dihandle dulu. 

Pewawancara : Jadi, yang ini break down target tahunan kebulanan ini setahun 

sekali? 

Narasumber : Heeh, diawal tahun. Kitakan ada RAKER (Rapat Kerja), 

diRAKER itu kita dikasih tahu mas, tiap bulan berapa.  

Pewawancara : Kalau penyusunan strategi untuk cabang sendiri
7
, itu bapak yang 

buat? Misalnya, mau buat apa biar targetnya tercapai. 

Narasumber : Itu internal cabang
7
. 

Pewawancara : Internal cabang, tapi itu dilakukan setahun sekali atau…? 
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Narasumber : A…, insidentil
7
 paling. Kalau menyesuaikan ini, “Kalau bulan 

ini nih, bulan-bulan anak sekolah.”. Kita buat MMT yang untuk 

anak sekolah, program promo katakanlah. Kita bisa usul kepusat 

“promo anak sekolah”, apa margin yang diturunkan atau admin 

(biaya administrasi) yang diturunkan, untuk mendobrak target. 

Pewawancara : Tadi kan bapak pilih “Butuh pendidikan tinggi, dan kemampuan 

khusus dalam bidang tertentu.”. Kenapa bapak pilihnya ini? 

Narasumber : Sebenarnya pendidikan nggak perlu tingi-tingi banget sih. Yang 

penting kan wawasan luas
8
, soalnya diluar sanakan kita ngak tahu 

yang dihadapi itu orang-orangnya seperti apa. Kan beragam, ada 

yang baik, ada yang a… attitudenya kurang bagus, dan kalu 

dengan wawasan luaskan jadi, “oh, seperti ini”. Kan bisa 

menyesuaikan. 

Pewawancara : Tata cara kerjanya memang sudah rinci gitu. A… semuanya 

sudah ada. 

Narasumber : Ya, kitan sudah ada job des dari perusahaan. 

Pewawancara : Jadi gak ada yang kayak cuma dikasih tahu, selanjutnya bapak 

terserah mau ngapain. 

Narasumber : Enggak ada. 

Pewawancara : Ini, untuk perlunya pertimbangan sendiri, bapak isinya sedikit. 
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Narasumber : Iya, kan kalau untuk pembiayaan kita perlu koordinasi dengan 

direktur untuk pembiayaan yang besar. Jadi untuk yang besar itu 

kita harus koordinasi dulu, kita nggak bisa, a… keputusan saya 

sendiritu  saya nggak bisa. 

Pewawancara : Untuk yang bisa ambil keputusan sendiri itu apa? 

Narasumber : A.. itu antara… 10 juta sampai 50. Itu internal cabang yang bisa 

menghandle
9
. 

Pewawancara : Berarti kalau lebih baru pusat. Tadi kan bapak bilang, “kadang-

kadang menghadapi lingkungan kerja yang bertentangan” ini yang 

seperti apa ya? 

Narasumber : Mungkin seperti ini. Misalkan ada anggota lama, jaminannya 

mepet tapi minta platform sekian, ya itu kan berarti tidak sesuai 

dengan peraturan. Jadi ya misalnya sepeda motor tahun sekian 

harusnya dapatnya sekian, tapi dari anggota mintanya lebih. Ya 

itu kan harus dicari solusinya, apakah kita tolak, apakah kita nego 

sesuai nilai kendaraannya. Biasanya itu yang sering terjadi.
10 

Pewawancara : Nah, keslahan-kesalahan yang mungkin menyebabkan turunnya 

moril dan kinerja bawahan, turunnya pendapatan dan pangsa 

pasar, sama meningkatnya piutang macet, itu dari kebijakkan 

yang mana? 
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Narasumber : Pasti yang tadi itu misal ambil keputusan sendiri, tanpa 

pertimbangan. Nantikan otomatis kedepannya macet. Kalau sudah 

macet nanti berimbas, a… kariawankan juga nanti, istilahnya 

kalau saya seenaknya sendiri nanti juga berimbas keanak-anak, 

berarti “seenake dewe”.
11,12 

Pewawancara : Kalau turunnya pendapatan berarti karena macet itu? 

Narasumber : Pinjaman macettu pasti dampaknya kependapatan
11

. 

Pewawancara : Mengenai penilaian kinerja karyawan
12

 itu, a.. seberapa sering? 

Narasumber : Kalau yang formil setahun sekali
12

. 

Pewawancara : Kalau pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh bapak seperti 

apa? 

Narasumber : Kalau yang sehari-hari itu nggak ada, paling sebulan sekali. 

Pewawancara : Kalau kegiatan yang dilakukan setiap hari itu apa? 

Narasumber : Kanbisa saya pantau mas, kegiatan dikantor seperti apa. Kalau 

diluarkan nggak tahu. Hehehe. 

Pewawancara : Jadi dilihat aja peerjaannya gimana. 

Narasumber : Heeh. Kalau kerja itukan kita lihat dari hasil, hasil tiap bulan itu 

kan bisa buat bahan evaluasi
13

. 

Pewawancara : Terus, itukan AO itu di lapangan ya pak? 
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Narasumber : M, heem 

Pewawancara : Itu, kalau kegiatan hari ini apa, apa, apa itu mereka sendiri yang 

ngatur ya? 

Narasumber : Heem. 

Pewawancara : Berarti bapak nggak ngatur, hari ini nagih atau apa? 

Narasumber : Heem, yang penting hasilnya. Hehehe. 

Pewawancara : Ini yang dilakukan atasan yang mengawasi bapak itu gimana 

caranya? 

Narasumber : Kalau kita itu hasilnya ya. Misalnya ya satu bulanan itu rapat 

laporan hasil kerja itu, baru setelah itu ada rekomendasi, “Oh, 

kuang ini, kurang ini, kurang ini”.  

Pewawancara : Kalau misalkan tiba-tiba dating gitu, ngecek, sering nggak? 

Narasumber : Pernah Cuma, frekuensinyapun aggak jarang. 

Pewawancara : Sesekaliaja? 

Narasumber : Kadang! Maksudnya sekali tempo, tiba-tiba dateng. 

 Pewawancara : Terus itu kan bapak  kadang kerjanya dikantor kadang diluar, 

terus kalau diluar ngapain ya pak? 

Narasumber : Diluartuh nyari lending, terus termasuktuh penagihan
6
. 

Pewawancara : Kalau itu sering keluar gitu?  
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Narasumber : Sering, soalnyakan saya juga punya nggota sendirilah yang 

harus saya  backup. 

Pewawancara : Kalau hubungan dengan departemen-departemen lain misalnya 

SDM, atau bagian lain itu hubungannya untuk melakukan 

apasaja? 

Narasumber : Kalau SDM itu paling terkait penilaian itu, terus a.. opomeneh 

yo mas? 

Pewawancara : Pengendalian? 

Narasumber : Heeh, untuk penilain, baru ke SDM. 

Pewawancara : Sudah sekian dulu yang saya tanyakan, terimakasih. 

Narasumber : Heeh. Semoga lancer yo mas skripsinya. 

Pewawancara : Iya, terimakasih pak. 

  



pppp 
 

Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Membagi target tahunan yang diberikan ke 

target bulanan. 

Tahunan 

2 Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan 

operasional cabang. 

Tanggung jawab 

3 Bertanggung jawab atas pencapaian target 

cabang. 

Tanggung Jawab 

4 Memonitoring bawahan, dan transaksi yang 

terjadi (Pembiayaan, dan Angsuran). 

Rutin (Harian) 

5 Meyakinkan calon anggota baru untuk ikut 

bergabung. 

Insidentil 

6 Melakukan penagihan angsuran dan mencari 

lending (Calon Debitur). 

Insidentil 

7 Membuat strategi untuk cabang untuk 

mengembangkan cabang atau mencapai target. 

Insidentil 

8 Wawasan luas Job specification 

9 Bertanggungjawab atas pengambilan keputusan 

persetujuan pinjaman dengan nilai Rp 

10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- 

Insidentil 

10 Melakukan negosiasi dengan anggota yang 

membutuhkan solusi/ pemecahan masalah. 

Insidentil 

11 Pinjaman macet yang berimbas terhadap 

pendapatan 

Resiko pengambilan 

keputusan 
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12 Turunnya moril kerja bawahan Resiko pengambilan 

keputusan 

13 Melakukan penilaian terhadap bawahan. Tahunan 

14 Melakukan evaluasi atas kinerja bawahan. Rutin (Bulanan) 
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Narasumber : Bubun Hoerudin 

Jabatan : Pengendalian Internal dan Information Technology 

Waktu : 19 Januari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Saya mulai dari pertanyaan yang dasar dulu ya pak. Jadi tugas 

utama jadri jabatan bapak itu apa? 

Narasumber : A.. Saya kebetulan dipengawasan. Klau pengawasan itu juga 

bisa dibilang pengendalian.
1
 A… kalau dilembaga itu biasanya, 

terutama dikoperasi ya, kaya diKSSP BMT Hudatama itu, a.. itu 

pengendalian internal. Pekerjaan yang, yang selama ini saya 

kerjakan itu, pengendalian internal itu, a..  luas gitu ya. Mulai dari 

pengendalian a.. pembiayaan, kemudian pengendalian kas, 

kemudian pengendalian a.. jaminan atau anggunan, kemudian 

pengendalian asset
2
. Jadi, bisa dikatakan itu seperti a… bagian 

dari pekerjaan pengendalian. Ya, asset itu termasuk inventarinya 

ya. Inventaris itu mulai dari kendaraan, gedung, kemudian 

inventaris kantor, kalau masngsa (sejenis) piring, gelas itu enggak 

termasuk, pokoknya inventaris kantor lah. Ruang lingkupnya itu, 

nanti dipembiayaan banyak lagi. Jadi maksudnya pembiayaan itu 

ada administrasinya, administrasi pembiyayaan gitu, 

kelengkapannya seperti apa, dari mulai formulir form pengajuan, 

sampai kelengkapan, kelengkapan administrasilah seperti seperti 
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jasa, from pengajuan, syaratnya seperti KTP, KK, dan lain-lain itu 

harus lengkap semuanya. Itu dari administrasi
1
. Kemudian kalau 

dari pengendalian kas. Pengendalian kas itu meliputi, ada kas 

teller, ada kas kecil, ada brankas, ada kas bank, dcek gitu ya, 

apanamanya? Dikontrol gitu ya
2
. Terus kemudian yang dari a… 

asset, asset itu bisa berupa gedung, gedung kita berapa, kemudian 

selain itu kalau asset yang lain itu selain gedung, misalnya kalau 

punya tanah, misalnya gitu, yang belum dibangun itu juga masuk 

asset. Kemudian pengendalian internal. Lalu a… yang 

berhudungan dengan kendaraan juga, aseetkan juga termasuk 

kendaraan mobil, motor, semua. Pokoknya yang bersifat asset 

begitulah. Nanti bisa dijabarkan sendiri yah. Jadi aseet itu ada 

gedung, tanah, mobil, kendaraan bergerak gitulah. Itu, dasrnya 

itu. Nah, kebetulan saya jabatannya dua, sama IT. Nah, kalau dari 

IT itu termasuk perawatan, a.. apa namanya? A… perangkat 

lunak, seperti computer itu gitu, terutama software juga 

hardware-nya. Jadi yang berhubungan dengn operasional. Jadi 

kalau di IT itu lebih ke, kalau misalnya, kalau program ya, kalau 

program itu kita updte, karena setiap tahun itu pasti berubah.
5
 

Baik berubah itu dari… terutama maintenance-nya mas, ada 

penambahan, ada pembaharun gitu, dari software-nya. Kemudian 

kalo dari hardware-nya, bisa jadi penggantian, klalau penggantian 

itu sudahdi…sudahdi encanakan sebelum-sebelumnya. Misalkan 



tttt 
 

ini a.. apa, computer misalnya kekutan computer itu atau nilai a.. 

pakainya, pakainya itu berapa gitu, berapa bulan. Sama seperti 

kendaraan gitu, jadi ada waktunya diganti. Sama seperti itu. Ada 

yang ditanyakan? 

Pewawancara : Itu, berarti bapak juga nagawasin a
1
… kegiatan proseduralnya 

sudah sesuai sama SOP belum?  

Narasumber : A, betul. Iya, jadi itu sesuai prosedur nggak? Sesuai SOP apa 

enggak? 
1
Nah misalnya “kalau nggak sesuai bagaimana?” Ya 

otomatis kita, a… ada punishment dan reward kalau di-internal 

control atau pengawasan internal itu, yang berlaku seperti itu. 

Kalau tidak sesuai dengan SOP ya, ada sanksinya. Karena sudah 

ada di aturan-aturan SOP yang harus dilaksanakan.  

Pewawancara : Berarti termasuk penilaian kinerja yang tiap bulan itu? 

Narasumber : Yaa, itu setiap orang ada. Setiap bulan ada itu.
3 

Pewawancara : Itu bapak yang nilai? 

Narasumber : A… kalau bawahan saya iya.
3
  

Pewawancara : Kalau bawahan bapak itu ada jabatan apa saja? 

Narasumber : A… itu ada admin PI itu, jadi admin PI itu bekerja nggak sesuai 

dengan aturan yang ada.  

Pewawancara : Itu kalau boleh tahu ada berapa ya adminnya? 



uuuu 
 

Narasumber : Kalau saya satu, khusus itu PI satu. Kalau diluar itu nggak ada, 

nggak ada adminnya. Ini karena memang terbatas a… SDM-nya 

yang terbatas. Itu ada penilaiannya, setiap bulan pasti kita ada 

formnya, form penilaian. Jadi kalau form penilaian itu ya pertama 

kinerja, “bagus nggak nih?”. Kalau yang berhubungan dengan 

SDM rata-rata, biasanya dengan HRD-nya. Terutama kalau IT itu, 

karena dengan finger itu yang mencakup semua, bukan hanya 

hardware dan software saja sayatuh. A… ada finger-nya, 

kemudian ada CCTV, semua.
4 

Pewawancara : Kalau bapak punya tugas yang cuma sewaktu-waktu, kayak 

insidentil itu, ada? 

Narasumber : A… maksudnya tugas lain dari IT? 

Pewawancara : Iya, yang Cuma terjdi sewaktu-waktu, kalau ada masalah gitu. 

Narasumber : Kalau selama ini, kalau tugas itu tugas keluar kota
5
, biasanya 

yang ada hubungannya. Kalau saya nggak pernah tugas, tapi 

diluar lingkup saya. Jadi kalau misalnya sebagai IT haru ke 

Jakarta ya untuk bertemu suatu perkumpulan atau perhimpunan, 

kalau BMT itu pake kebetulan software yang sama, jadi kalau ke 

Jakarta yang ada hubungannya sama software.
5
 

Pewawancara : Jadi nggak hanya hubungan sama organisasi ini? Jadi 

berhubungan sama organisasi lain juga? 
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Narasumber : A… kalau, eehem iya ada tugas-tugas tertentu tapi yang ada 

hubungannya dengan perihal pekerjaan. Jadi saya nggak pernah 

a.., “Kesana ah, keorganisasi lain mengikuti sesuatu.”, nggak 

pernah. Yang satu jalur gitu, kalau IT ya IT, kalau pengendalin, 

ya pengendalian. Kalau misalnya didinas gitu, didinas koperasi 

misalkan, ni bagian pengendaliannih bagian pengendalian, ada 

pembahasan, seminar atau apagitu, ya saya yang berangkat. 
5 

Pewawancara : Kalau bapak itu yang misalkan dilakukan bapak sehari-hari, 

tugas yang dilakukan bapak sehari-hari apa saja?  

Narasumber : A… aku, pengendalian pembiayaan tiap hari itu. Pengendalian 

pembiayaan itu banyak ya, yang tadi itu. Pembiayaan itu dari 

mulai administrasinya sampai ke, a… aliran ke innteren, sampai 

ke-user-nya, sampai keorangnya. Itu kita cek ulang.
1 

Pewawancara : Yang kas itu, juga tiap hari? 

Narasumber : Itu, a… kalau yang kas teller itu tidak tiap hari, paling satu 

minggu satu kali. Kalau untuk yang pengendalian jaminan itu, 

tiga bulan satu kali.
2
 Jaminan ya itu, karena kita keliling ketiap 

cabang, jadi kalau satu bulan satu kali itu repot. Jaminannya 

terlalu banyak, satu hari tu nggak bakalan selesai. Kalau untuk 

yang harian ya, yang administrasi jelas. Kemudian kalau kas juga 

satu minggu, kalau kas kas seluruh ya, itu satu minggu juga.
2
 

Biasanya kan kita nggak pol satu minggu, bisa jadi harinya hari 
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kamis hari ini misalnya, kemudian misalnya hari rabu, yang 

penting dalam satu minggu itu dari Senin sampai Jum’at. Soalnya 

Sabtunyakan libur, kalau Sabtu Minggunyakan. Kita itu auditor 

itu nggak pernah ngasih tahu “hari ini kemana”, hari ini misalnya 

“kesana”, yasudah kesana. Jadi nggak ada pemberitahuan. 

Sifatnya mendadak. Jadi itu, diharapkan sesuai aturan, sesuai SOP 

nggak, jangan-jangan. Kita tidk mencari kesalahannih! Cuma 

kalau misalnya itu sesuai dengan peraturan, seuai dengan SOP 

ya.. fine-fine aja. Cabang dimanapun, kapanpun kalau kita kesana. 

Cuma kalau pas kesana, nggak sesuai SOP. Memang auditor 

seperti itu, kalau dikita seperti itu ya, cuma kalau ditempat lain 

saya nggak paham. Itu yang jelas kita seperti itu. Kecuali kalau 

IT, kalau IT itu kita sistemnya. Ini masuk ke IT ya, tadi 

pengendalian internal gitu ya. Kalau IT seperti, misalnya ada eror 

gitu, yang lain saya tinggal karena IT urgent, karena kankita 

nggak bisa bekerja kalau IT-nya error. Jadi semua saya tunda tuh, 

bisa jadi program yang sudah terjadwal itu bisa jadi nggak jadi 

hari ini, kalau kebetulan ada yang error misalnya. Tetep tuh hari 

ini harus jadi.
6
 Kalau IT itu a.. sesekali panggilan gitu lah, 

“Dateng pak, ini tolong ada beberapa yang nggak bisa connect ini 

pak”, pekerjaan yang dikantor itu, saya kasihkan, kalau bisa saya 

wakilkan keadmin saya, lepaskan, kalau nggak, hentikan. Karena 

tadi keterbatasan SDM.   
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Pewawancara : Kalau itu kana da rencana tahuan. Kalau itu bapak ikut nyusun 

nggak rencana tahunan? 

Narasumber : Ya, jelas itu iya. Karena itu biasanya sudah dijadualkan oleh 

atasan. Biasanya itu kalau yang RENSTRA itu kita dibuat, dri 

pengendalian apa saja, programnya apa saja, butuh biaya berapa, 

itu nanti kita setorkan, nanti itu kita bicarakan bersama-sama, 

masuk kebagian operasional. Manajer operasional itu yang nanti 

akan alokasinya itu berapa.
7
Terutama yang tidak bisa tidak, 

karena apa namanya…, karena nilai penyusutannya sudah enol 

gitu. Biasana itu computer itu biasanya maksimal enam bulan 

sudah, kalau bangsa printer, computer, LED, karena memang 

masapakainya tiap hari, kemudian durasinya juga nggak pernah 

berhenti kan, jadi disesuaikan. Karena anggaran itu tetap ada, 

masuk keIT. Anggaran untuk pengendalian juga sama, nanti 

dilihat kebutuhannya pasaja.  

Pewawancara : Penyusunannya biasanya setaun sekali ya? 

Narasumber : Biasanya, ada yang kaloo. Tergantung mas, tergantung-

tergantung a.. apa yang disusutkan. Tadikan kalau computer tidak 

terlalu lama, ya kalau mobil mungkin tiga, a.. tiga sampai lima 

tahun, kalau gedung bisa saja sepuluh tahun gitu, atau lebih gitu. 

Tergantung kalau dipenyusutan, dan barangnya apa. Dan itu yang 

berpengaruh terhadap biaya-biayakan. 



yyyy 
 

Pewawancara :Kalau, a.. dari yang dikasih perusahaan itu a.. mengenai petunjuk 

pekerjaan itu apakah sudah rinci, atau hanya berupa garisbesar-

garisbesarnya saja, tau hanya dikasih visi-misi terus sisanya 

terserah bapak? 

Narasumber : Ada kisi-kisinya, ada kisi-kisinya. Jadi kita tinggal… Biasanya 

kalau di TI itu a.. sudah ada poin-poinnya, kita tinggal kita a… 

yang paling a… paling menonjol ya.8 Menonjol itu biasanya 

schedule-nih, ini schedule sudah ada dari perusahaan ini, ini, ini. 

Itu juga hasil dari rapatkan, hasil dari rapat kita semua. Tahun 

ininih harus ada pengenadalian tentang ini, semakin lama semakin 

besar. Tingal schedule kita tinggal yang dilapangankan yang 

prakteknya, tinggal mengembangkan, kapan, kapan, selesai 

kapan, jadi.. a… hasilnya seperti apa.
8
 Jadi itu harus sesuai 

dengan schedule itu tadi. Jadi kita tinggal pengembangan gitu 

ajalah, lebih ke.. lebih kesitu. Kalau memang, hanya teori sajakan, 

ini juga misalkan, misalkan ini kita buat schedule itu kan sesuai 

dengan kemampuan. Kalau SDM-nya kurang seperti apa, 

misalnya kalau keterbatasan SDM itu kalau dipaksakan jugakan 

bisa jadi hasilnya kurang maksimal.  

Pewawancara : Terus itu dalam menentukan target-target perusahaan itu bapak 

ikut? 
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Narasumber : Klau target itu, saya enggak. Kalau target itu biasanyakan cek 

nilai uang gitu. A.. biasnya pemberitahuan. Kalau saya nggak 

menetukan target, itu bagian lain.  

Pewawancara : Terus itu kalau bapak membuat kesalahan-kesalahan tertentu itu 

dampaknya bagi perusahaan apa? 

Narasumber : A.. sebetulnya saya ini malahan mencari, a.. bukan mencari-cari 

kesalahan ya mas, tapi melihat penyimpangan. Jadi melihat 

penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP setiap divisi. Tiap 

cabanglah gampangannya gitu. Jadi kalau kita lihat tidak sesuai 

SOP saya, kembalikan, “ini kenapa?”, “ini kenapa?”, gitu.
1
 Kalau 

saya sendiri a.. yang tahu penilaian kan atasan, bukan saya, saya 

salah apa enggak, atau benar apa enggak, tapi kalau yang 

berhubungan dengan pengendalian, tentu progresnya juga pasti 

ada. Misalnya gini kalau ada penyimpangan di kantor A, harus 

segera harus tangani kalau perlu, a…cepat ya cepat, a.. kalau 

misalkan perlu disampaikan keatasan ya sampaikan. Tapi kalau 

misalnya bisa saya atasin sendiri kantor cabang gitukan, ini ada 

penyimpangan kayak gini, ini nggak boleh kayak gini, tapi 

catatan itu tetap ada, catatan untuk temuan dan penyimpangan.
9
 

Contohyanih kas di cabang ada selisihnya, misalkan selisih seribu 

rupiah, kita catat saja pada hari apa, tanggal berapa, jamsekian. 

Kalau itu ketauan selisihnya dari mana, sudah clear, tapi catatan 

itu tetap ada. “Catatan itu untuk apa?”, pastikan bertanya. Catatan 



aaaaa 
 

itu untuk, a.. kita lihat teller ini berapa kali kesalahan bulan ini. 

Nanti kita sampaikan.
9
 Klu dari IT, IT itu tidak boleh salah, jadi 

kalau ada error, hari ini harus jadi. Sampai malempun, klau lagi 

repot harus jadi. Karena itu per jam 12.00 malem itu harus sudah 

selesai, karena sudah ganti tanggalkan. Padahal IT itu harus jadi 

sekian jam itu tidak bisa, misalkan tiga jam, dua jam, empat jam, 

enggak bisa seperti itu, nggak bisa dibatasi.
6
  

Pewawancara : Terus bapak, ngawasin bawahan bapak itu bagaimana? 

Narasumber : Kalau dari. Inikan satu ruangan dengan saya, setiap hari saya tau 

pekerjaannya, progresnya jelas, kan kita ada schedule misalkan 

pemeriksaan berkas dari anggota, a… harus selesai dalam dua 

menit, seberapa banyaknya data tersebut , berapapun itu 

jumlahnya, terserah.
10

 Karena itu tadi, keterbatasan SDM itu bisa 

jadi urgent, karen anggak pernah berhenti gitu ya. Itu saya hitung 

berkas satu bendel itu, berkas yang sangat mendetail perlu berapa 

menit ya, saya hitung. Kan cek itu bukan hanya gitu, tapi program 

juga. Misalkan kalau sudah terbiasa gitu ya, sepuluh menit, itukan 

misalnya dari satu cabang satu cabag satu bendel, seminggu tujuh 

bendel, duacabang 14 bendel, itu kita punya lima cabang, bisa 

hitung sendiri. Itu hitung-hitungan saya, saya nggak beri tahukan 

kebawahan saya. Kalau dia tahu, nanti, “Oh, saya dinilai.”. Jadi 

kalau saya punya itungan ini berapa hari selesai. A.. kalau tidak 

selesai, berarti dipakai apa itu waktunya. Itu waktunya sudah 
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dikurangi, waktu istirahat, waktu macem-macem. Itu saya di 

pengendalian, nggak tahu kalu didivisi lain. 

Pewawancara : Kalau hasih akhir kerja bawahan bapak itu, bapak cek lagi? 

Narasumber : Ya, itukan dia nanti kasih laporan. “Ini pak, laporan ini sudah 

selesai.”, tanggalnya berapa. Sudah saya bikinkan schedule itu, 

jadi saya kinerja itu a.. apayah, ada punishment gitu.  

Pewawancara : Pak, berarti bapak ada hubungan sama divisi lain nggak? 

Narasumber : Iya, iya berhubungan. Jadi kalau saya berhubungan, jadi begini 

mas. Contoh, karyawan, karyawan itukan ada pembiayaan 

karyawannih. Jadikan harus koordinasi sama SDM dulu, kros 

chek dulu ada tanda tangan beliaunya nggak nih, kalau nggak ada 

otomatis saya kembalikan. Ya, semuanya berhubungan sih. Kalau 

pembiayaan juga sama, dengan marketingnya, dengan ininya.
2 

Pewawancara : Itu, termasuk juga dengan diskusi kebijakan-kebijakan ya pak? 

Narasumber : Iya. Lebih kepada, a.. gini ya kalau disini itu tetep ikut, kalau 

dimanagemen pusat itu tetep ikut, membahas tentang kebijakan, 

kecuali target ya. Kalau target saya cenderung tidak memberikan 

komen apapun, a… bukan komen ya, jadi palingpandangan. 

Kansudah dijelaskan oleh manajer marketing, ini gini, gini, gini, 

gini. Kalau angka saya enggak, nanti kalau sudah jadi saya ikut 

mengetahuilah. Maksudnya kalau rapat, saya ikut. Kalau PI, kalau 
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ada kekurangan apapun yang berhubungan dengan PI, 

pengendalian itu tetep, saya yang mengajukan, kendalilah kendali 

dinsini gitu.  

Pewawancara : Kalau berhubungan dengan pihak luar itu, tujuannya berbagi 

informasi atau gimana? 

Narasumber : Pihak luar perusahaan, gimana maksudnya. 

Pewawancara : Pihak diluar perusahaan kaya sesame BMT gitu, tandikan kayak 

tentang program. 

Narasumber : Kalau saya itu, kalau program bisanya itu ada share. Iya, ada 

dishare lewat group WA. Jadi kalau misalnya dari Jakarta ada 

update atau ada apapun, itu biasnya pemberitaan lewat 

komunikasi. Karena situasionalsih mas. Jadi contoh, kemrin udate 

nggak bisa dishare lewat email, atau lewat apa. Jadi kita harus 

langsung kumpul, dipelajari bersama-sama, yang pake program 

itu tetap sama. Hubungannya sebatas itu, kalau daleman-

dalemannya nggak ada, maksudnya (hubungan) perusahaan nggak 

ada. Hanya sebatas program aja, itupun program ini, dikantor ini, 

berbeda di BMT lain, nah itu ada yang sama. Itu lebih ke svety, 

meskipun sama-sama BMT, namanya sama, namun isinya 

berbeda, pengamannya berbeda. Kalaupun ada yang sama, 

misalnya ada yang sama “A”, namun didalam “A” itu beda, isinya 

beda. Lebih kesitu kalau saya. 
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Pewawancara : Kalau bapak berarti kerjanya nggak cuma dikantor aja, tapi 

ngecek-ngecek juga gitu? 

Narasumber : Owh, iya. Ya jelas keliling ke cabang semua. Kalau saya nggak 

Cuma di kantor saja, dirumah juga saya bekerja. Kalau sore, kalau 

tiap sore closing-nih kalau jam 05.00 (sore), backup, closing itu 

hari ini. Kalau backup itu nggak mungkinkan saya tinggal 

dikantor, kalau backup saya itu dirumah, pake itu a.. teknologi lah 

ya. Terus saya pantau, backup itu sampai selesai, kira-kira sampai 

jam 09.00(malam) sampai jam 11.00 (malam). Sebelum tanggal 

berganti, biasanya jam 11.00 karena sebelum ganti tanggal. 

Karena sebelum tanggal ganti, jadi maksimal jam 11.00 semua 

harus selesai, untuk hari ini, dirumah saya.
11

 Kalau karena tadi itu 

saya sama IT, kalau ada IT lain mungkin nggak sampai gitu, 

paling Cuma dari pagi, smapai jam kerjakan. 

Pewawancara : Sudah pak, itu saja yang pau saya tanyakan, terimakasih. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan 

No Point yang didapat Keterangan 

1 Melakukan pengawasan kelengkapan 

administrasi dan proses agar sesuai SOP. 

Harian 

2 Melakukan audit kas, jaminan, asset, dan 

pembiayaan. 

- Audit kas kecil, kas brankas, dan kas bank. 

- Audit  nilai jaminan yang diberikan 

- Mengontrol dan mengelola penggantian 

aseet sesuai umur ekonomisnya. 

- Mengaudit pembiayaan mulai dari proses 

peminjaman, kelengkapan, hingga 

pencairan. 

- Mengaudit pembiayaan karyawan, dan 

pembiayaan lain.  

Rutin 

3 Melakukan penilaian terhadap bawahan. Bulanan 

4 Mengelola dan merawat segala sesuatu yang 

berkaitan dengan IT (Baik software dan 

hardware). 

 

5 Mengikuti pembahasan, seminar, atau pelatihan 

yang berkaitan dengan IT dan Pengendalian 

Internal. 

Insidentil 

6 Memperbaiki error pada software secepatnya 

(paling lambat sebelum pergantian hari). 

Insidentil 

7 Membuat anggaran pengeluaran IT dan Tahunan 
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Pengendalian Internal. 

8 Mengembangkan rencana strategi perusahaan 

untuk diaplikasikan dilapangan atau unit. 

Tahunan 

9 Mengevaluasi pelangaran SOP yang terjadi. Rutin 

10 Membuat schedule pekerjaan untuk bawahan. Pengawasan bawahan 

langsung 

11 Memnuat backup data-data transaksi harian, 

yang harus selaesai  pada hari tersebut. 

Harian 
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Narasumber : Amelia Nuralata 

Jabatan : Manajer SDM 

Waktu : 19 Januari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Tadikan ibu nulis, kalau tugas utama ibu mengelola terkait 

SDM, itu bagaimana ibu mengelola, apa saja?  

Narasumber : Mengelola, yang awalnya sih pasti planning ya gitu. Apalagi, 

kalau amungkin nyambung dipertanyaan a… berikutnya ya, kan 

juga ada yang dikerjakan. Pasti awalnya kita, contoh deh tahun 

ini, “tahun ini kita selama setahun mau ngapain?” misalnya, “ada 

program apa?”.
1
 Itu ya biasanya ya manajerial yang buat 

RENSTRA-nya (Rencana Strategi), nah dari RENSTRA itu kan 

otomatis globalkan? Nggak mungkin tekhnisnya. Baru nanti 

tekhnisnya seperti apa? Biasanya pengalamanku di 2016-2017 

programku tidak jauh berbeda, jadi ya paling tidak lebih 

kerutinitas. Gitu loh. Jadi kalo kayak pengelolaannya, contoh; 

misalnya kayak kebutuhan karyawan, klaim-klaim, itu sudah jalan 

ya.
2
 Kalau untuk contoh mengelolanya pelatihan, biasanya kita 

ada diskusituh sama atasan, “kita tahun ini mau ngasih pelatihan 

apanih?”, gitu kan. Pastinya berbeda dengan tahun lalu, kan 

tergantung kebutuhannya ini apa. Jadi lebih kediskusi yang 

seperti itu, kalau yang terkait pelatihan ya, jadi tahun ini “kita 
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mau melakukan pelatihannya apa? Temanya apa? siapa 

pembicaranya?”, ya itunya planning yang seperti itunya, itu lebih 

ketekhnisnya. Kalau globalnya ya, mengadakan pelatihan, cuma 

kalau tekhnisnya “apa? Dimana? Dengan siapa?”, ya iru-itunya. 

Kalau yang terkait SDM sebenarnya sih sudah berjalan, kita 

jugakan punya aturan yang namanya, kita sebutnyasih PK2H , itu 

Peraturan Kerja KSPPS Hudatama. Jadi disitu ya all terkait 

misalnya untuk nominal, gitu ya, tapi gak rmasuk situsih, kita 

masukin SK (Surat Keputusan) nominal gajinya, kemudian 

tunjangan yang diberikan apa aja, terus misalnya kalau yang 

dilapangantu a… dapaet apa namanya, motor itu boleh dapet 

bensin sama biaya perawatan, intinya itu semua terkait SDM itu 

seperti apa, dan itu sudah ada aturannya. Tinggal, yaudah tinggal 

pelaksanaannya adalah mengikuti itu. Dan kalaupun dalam 

pelaksanaannya, misalkan nimisalnya yang ini, “pasal ini harus 

di-refiew lagi deh” itu ya it’s ok, nggak langsung jadi kita ada 

masa untuk rifiew-nya gitu loh. A.. biasanyasih setahun sekali, 

jadi setiap tahun biasanya ada perubahan. Cuman kemarin kita 

sudah jalan, a… berubah itu tiga kali, eh a… sudah tiga kali, jadi 

kita berubah dua kalinya. Inisih kita coba dua tahun aja deh, 

karena kayaknya terlalu, terlalu cepet loh setahun gituloh, tahu-

tahu aja sudah ganti gitu, jadi terkait itu sih kebijakan yang 

mengatur seperti apa.
3
 Meskipun untuk yang aturan karyawan, 
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tidak hanya dari management yang memutuskan, sendiri tapi dari 

pihak, kita panggilnya tim perumus dari tiap cabang kita panggil 

perwakilan ya, kita panggil untuk mendiskusikan peraturan itu, 

“gimananih peraturannya mau ada yang diubah, atau ada usulan 

apa?”, nah itu aku yang me.., a… apa namanya, 

mengkoordinasikan itu gitu loh. Nah tinggal pelaksanaannya 

gimananya kan sudah sesuai, kalau sudah disetujui peraturannya 

tinggal ikut saja sesuai dengan peraturannya.  

Pewawancara : Ibu, itu tadi mengenai klaim-klaim karyawan itu maksudnya 

gimana? 

Narasumber : Itu kayak uang bensin, kemudian perawatan, kemudian ada 

santunan-santunan tuh, misalkan ada yang diopname gitu ya, kita 

berikan, kemudian a.. kta juga ada misalnya pembiayaan untuk 

karyawan, jadi kalau karyawan mau minjem uang itu ya, bisa 

dengan nominal tertentu tanpa ada bunga setiap bulannya.
2
 Kalau 

kita bagi hasil ya syariah disebutnya, seperti itu. Jadi lebih 

kekebutuhan karyawan a…, pendukung ya lah seperti itu loh, 

pendukung yang menunjang pekerjaan mereka, karena kalau 

kayak marketing atau yang dilapangan kan pasti, butuh bensin, ya 

meskipun mungkin kita tidak bisa support semuanya gitukan, 

cuman ya banyak kita ada bantuan, seperti itu sih. Sama kita kan 

juga ada motor tuh, infentaris motor, kayak gitu lah, maksudnya. 

Karena SDM cuma aku, jadi at least selain mikir jiga aku harus 
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melakukan gitu loh. Mungkin kalau punya staff, mungkin aku 

bisa a.. hal yang tekhnis, mungkin biasa berikan, paling enggak, 

termasuk absen. Absenkan harus dikelola ya tiap bulannya, kalau 

ada yang terlambat konsekuensinya apa, nah kayak konsekuensi 

terlambat, ataupun bagaimana itu ada diaturan yang tadi telah 

diatur.  

Pewawancara : Jadi yang melaksanakan aturan, maksudnya yang memberikan 

sanksi apa, itu ibu yang memberikan sanksinya? 

Narasumber : Iya, at least aku mengikuti aturan itu, gitu.
4
 Jadi kalau misalnya, 

nih kalau terlambat lebih dari setengah jam, kena dendanya lima 

ribu, missal ya, atau sepuluh, jadi ya sudah, dari data record 

absen kan “oo kamu ini terlambat.”. Bukan karena tugas ya, jadi 

kita terlambat mesti kita bedakan dua, karena tugas dan tidak, nah 

kalau misalkan kalau tidak biasanya kena punishment, kena 

sanksi gitu. Yaudah mustinya sanksi itu karena sudah sepakat 

memang suadah ada aturannya.
4 

Pewawancara : Terus terkait recruitment, itu ibu dari mulai iklan, a.. cari 

karyawan, sampai wawancara itu ibu semua? 

Narasumber : Kalau mulai bari starting awal kayak buka lowongan gitu ya, 

atau kayak kemaren itu kita sempet ke SMK, maupun dating ke 

kampus-kampus gitu ya, itu aku.
5
 Meskipun aku kadang minta 

temen, dalam artian untuk nyambungnya kan, ya mungkin kita 
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juga ngelurin prodak, sekalian kita mau nawarin lowongan. 

Biasanya aku ngajak pemasaran, untuk sama-sama bisa kenal juga 

gitu. Biasanyasih ya itu kalau untuk yang kita nyari itu, tapi kalau 

yang sudah masuk lamaran, ya sudah mulai dari a… apa 

namanya, menghubungi, kemudian terkait test-nya, interview-nya, 

kemudian kalau sudah buat SK-nya, buat perjanjian 

kerjasamanya, ya itu masih aku semua.
5
  

Pewawancara : Itu kalau sudah interview sudah diterima, naik keatasan dulu 

nggak, maksudnya atasan ikut wawancara juga nggak? 

Narasumber : At least pada saat interview itu aku pasti interview
5
, kemudian 

pastinya ada dari bidang terkait, kalau teller berarti ya manajer 

operasional yak an interview, kalau terkait lapangan berarti 

manajer pemasaran yang ikut interview, biasanyasih seperti itu.  

Pewawancara : Tapi tetep sama ibu juga? 

Narasumber : Iya, tetep aku juga akan ikut. Jadi kalau kayak manajer 

pemasaran atau operasionalkan lebih tekhnis ya, wong a.. terkait 

pekerjaann ya, kalau aku terkait background, sehari-hari dia 

gaimana, lebih kesitu aja sih.
5 

Pewawancara : Kalau dalam membuat rencana tahunan itu yang kayak pelatihan 

itu tadi? 
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Narasumber : Meh, iay itu RENSTRA itu. Setahun ini kita mau ngadain apa 

aja, jadi contoh; mau ngadain pelatihan, kemudian a.. mungkin 

yang banyak pelatihan, kemudian kita rencana baru tahun ini mau 

ngadain lomba, gitu.
1
 Ya lebih yang ke rencana setahun ini apa 

sih.  

Pewawancara : Ini, mengenai penilaian tahunan, ibu tuh kayak buat form atau..? 

Narasumber : Form, form tahunan. Ini a… ini lagi a.. apa, lagi proses. Jadi 

otomatis, jadi a.. penilaian itu ada dua penilai, atasannya dia, dan 

atasannya atasan dia, gitu. Jadi otomatis penilai ada dua, gitu. 

Nanti kalau semua sudah tak sebar, kembali keaku ya aku akan 

merekab untuk nanti penilaiannya ending-nya seperti apa.
6 

Pewawancara : Itu kalau sudah yang manajerial yang menilai siapa? 

Narasumber : Pengurus. Kan kalau dikita naik lagikan kita pengelola nih, 

sampai mentok direktur utama, kalau dikoperasi mungkin Indra 

(Pewawancara) juga bisa baca yah struktur organisasi koperasi, 

nah kana da pengurus, pengelola, nah pengelola kayak kita 

mentok didirektur utama, tasannya lagi pengurus. Jadi kemarin ya 

aku mintakan penilaian pak Khoir (Direktur Utama) karena kan 

yang paling tinggi, sama pak Saleh kalau pengurusnya, nah 

karena kalau aku dinilai sama pak Khoir, sama dinilai sama 

pengawasnya satu. Kalau pak Khoir, karena sudah mentok berarti 

dua-duanya dinilai sama pengurus, kalau pengawas enggak. 
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Pewawancara : Ini yang tugas insidentil, jika ada acara perusahaan, ini 

contohnya seperti apa? 

Narasumber : Contoh misalnya, kita kan mau ada acara RAT, pernah dengar 

RAT? Rapat Anggota Tahunan di koperasi, nah biasanya sih 

meski secara job desc tidak ada, tapi ya biasanya ngurusin juga
7
, 

karenakan diarea manajerial yang cewek itu terbatas, cewek itu 

Cuma tiga, kepala cabnang yang Mangkang, aku, sama Maal, itu 

cewek. Nah otomatis biasanya kalau cewekkan kalau bagian ada 

acara kayak event-event gitukan, taulah bagiannya kebagiannya 

apa? Nah biasanya itu, nah masuk karena dipusat itu a.. bagian 

mikir ya, maksudnya mau planning acara apa, dan yang dipusat 

cuma aku ya jadinya, mulai dari tempat, entah nanti aku prepare 

souvenir-nya apa, oya konsumsi, basanya kalau konsumsi, karena 

aku lemah dikonsumsi, menu biasanya aku nanya, cuma biasanya 

ya, yang menyampaikan ya aku lagi. Jadi kalau ada acara, kayak 

kemarin kan mau mbangun gedung, pernah dengerkan? Kan di 

ujung situ. Lebih ke kalau ada acaranya itu sih, kalau cewek kan 

sing bagian ngurus souvenir, ya konsumsi, ya gitu-gitu.  

Pewawancara : Itu biaya-biaya yang di-handel sama bagian SDM apa aja ya? 

Narasumber : Gaji. Gaji, pasti ya itu yang paling gede, hehe. Itu juga mikirin 

biayaya, itu juga mikirin gaji, kemudian itu kayak kalau misalnya 
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tunjangan masuk digaji ya, kemudian klaim-klaim itu kan, bensin, 

perawatam, masih ada santunan, seragam, nah THR.
8 

Pewawancara : Kalau itu koordinasi sama bagian Pengendalian juga nggak? 

Narasumber : Untuk apa?  

Pewawancara : Ini, untuk biaya-biya ini. 

Narasumber : Kalau untuk biaya, aku cuma operasional. Karenakan 

sebenernya biaya kan kalau aku kan unit biaya ya, yang 

mengeluarkan biaya, nah biasanya aku compare sama, atau aku 

dijadiin satu sama operasional. Jadi sebenernya HRD itu dibawah 

operasional secara jumlah, cuman aku yang setor “Ini loh kalau 

HRD, aku butuhnya segini!”, nanti ditotal global biayanya 

operasional, misalnya kayak gitu. Yang diluar gaji ya, kalau gaji 

sih biasanya aku ngasih angka sendiri, maksudnya ada komponen 

sendiri, nah kalau kayak komponen yang kayak aku bilang tadi, 

a.. bensin, perawatan, seragam, atau apa iyu biasanya masuk 

dioperasional. Tapikan intinya, global-nya kan biaya, 

glondongnya. 

Pewawancara :  Menurut ibu mengapa pekerjaan ibu membutuhkan latar 

pendidikan atau pengetahuan yang agak tinggi? 

Narasumber : Karna a.. ya. At least manajerial, gitu ya, mustinya harus punya 

basic pendidikan yang tinggi, karena dia harus bisa memutuskan, 
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gitu.
9
 Ok kalau sekarang masih dua yah, ya keputusan, ya 

pelaksana, gitukan, belum bisa yang pure hanya a… pemutus gitu 

loh, tetep harus ada pelaksanaan. Jadi ya, menurut aku untuk 

memutuskan sesuatu kan orang harus banyak pertimbangan, 

bukan pertimbangansih tapi at least dalam menentukan 

keputusan, keputusannya a.. ya keputusan yang terbaik lah, gitu 

loh. Itu sih, jadi ya buat aku ya perlu, dan perlu pengalaman juga 

sih. Karena asumsinya dengan pendidikan yang tinggi, membuat 

cara pikir seseorang itu akan lebih baik.
9
  

Pewawancara : Ini ibu tata prosedur kerja udah tersedia rinci, bukan ibu sendiri 

yang atur jadwalnya (apa yang dikerjakan), harus apa, mau 

ngapain? 

Narasumber : Maksudnya? Contoh? 

Pewawancara : Bulan ini saya mau melakukan apa, apa, apa, yang ggak ada 

direncana perusahaan gitu. 

Narasumber : Ya, kalau yang direncanakan perusahaan asumsinya dengan 

aturan karyawan. Itukan sudah pasti setiap berjalan akan berjalan, 

gitu kan.
10

 Ya sudah, kan tinggal ngikutin aja. Contoh misalnya 

ada klaim biasanya klaim awal bulan rame, ya sudah  otomastis 

berartikan awal bulan aku ngurusin absen, ngurusin klaim, 

jadikan aturanya, siklusnya sudah begitu. Gaji kalau sudah 

mendekat akhir bulan. 



ppppp 
 

Pewawancara : Itu memengnya kalu pelatihan emangnya ada di prosedur 

tatakerja ibu ya? 

Narasumber : Kalau secara, ini kalau diaturan itu yang disebutkan,”Ssetiap 

karyawan berhak untuk training satu tahun satu kali!” gitu, 

diaturannya. Nah, berarti penjabarannya, berarti aku harus 

ngadain apa ya? Nah itu kan aku a… aku istilahnya hanya 

menjabarkan dari global diaturannya. Karna kan diaturan nggak 

tekhnis banget ya. Tekhnisnya ya sudah, mau ngak mau kembali 

lagi a.. manajerial itu yang memutuskan itu, yang harus jalan.
11 

Pewawancara : Jadi, hanya bersifat umum diaturannya gitu? Kayak mengadakan 

pelatihan? 

Narasumber : Aturannya? Iya, mengadakan pelatihan. Iya heeh. Cuma secara 

detailnya itu nggak ada
11

, ya maksudnya ya pastilah kalau 

mengadakan pelatihan, “ok kita mengadakan pelatihan!”, ya 

berarti kan tinhggal, “Maudimana? Tanggal berapa? Siapa 

pesertanya? Pembicaranya siapa? Biayanya berapa?”, kan tinggal 

gitu aja.  

Pewawancara : Meneurut ibu mengapa pekerjaan ibu butuh pertimbangan dan 

pemikiran sendiri? 

Narasumber : Asumsinya kan manajerial, tapi terkait karyawan. Karyawan itu 

kan, SDM itu kan fungsinya lebih kefasilitator ya, karena SDM 

yang bener-bener itu kan, ya contoh dicabang, yang tahu “SDM 
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dicabang itu seperti apa? Orangnya kayak apa? Kerjanya bener 

apa enggak?”, itukan lebih dikepala cabangnya. Kalau aku kan 

lebih kehal-hal yang bersifat data, misalnya “oh absen. Kok sering 

telat sih?”, data yang masuk bukan dari hasil pengamatan karena 

aku tidak mungkin, nongkrong ya, habis ini kemana, anak-anak 

gimana, kan juga nggak mungkin, gitu loh! Tadi apa? Perlu 

pertimbangan. Jadi istilahnya pada saat a… contoh kan misalnya 

ada evaluasi karyawan, kan dievaluasi karyawan itu kan biasanya 

aku minta cabang “Nilai dulu ya!”, “Hasilnya seperti apa?”. Dari 

aku, sebenernyakan SDM nggak mungkin serta-merta dari hasil 

penilaian itu gini-gini, aku harus menilai “dia seperti apa?”, nggak 

cuma membacakan apa yang kami dapet dari cabang, gitu loh. 

Aku tetep punya penilaian sendiri “si ini, itu, itu gimana?”, itu. 

Jadi aku juga harus punya pertimbangan “siini gimana?”, gitu 

loh.
12

 Atau misalnya ini, pada asaat evaluasi pak A bilang, 

“perpanjangan tiga bulan”, pak B bilang “empat (bulan)”, beda 

kan? Nah berartikan aku harus koordinasi, Pak ini gimananih 

maunya gimana? Kalau menurut aku, aku sih gini,karena gini, 

gini, gini.”. Nggak terus, “Pak ini gini! Dah mau yang mana pak? 

Aku ikut aja.”, kan nggak mungkin.  

Pewawancara : Terus ini tuntutan kerja yang aggak bertentangan seperti apa? 

Narasumber : O… ya. Seperti ini, misalnya gini, kitakan sudah punya aturan 

ya! Misalnya, m… kalau misalnya kadang ya, pokoknya intinya 
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sudah ada aturan, tapi kadang agak nego, gitu lo. Nah gini saya 

pernah, aturan, pernah waktu itu kejadian, jadi setiap pembiayaan 

atas nama karyawan, itu harus melalui aku, gitukan. Nah, 

ternyata, ada yang tidak. Entah dia tidak baca, entah dia nggak 

tahu, atau dia butuh cepet, nah ya sudah, berarti itu bertentangan 

dong dengan aturan. “Okay, gimana ya?”, ”Dengan adanya 

kejadian itu gimana nih?”, yaudah kita solusikan, karena 

“kenapa?”, karyawan yang mengajukan pembiayaan lewat kita itu 

harus, a.. potong gaji, gitu lo. Nah, karyawan yang tadi itu, diakan 

nggak potong gaji, nah ya sudah “mau nggak mau solusinya 

gimana?”. Pertama gini, yang namanya cewek ya, pasti aggak ini 

ya itu, cewek begitu dikasih surat terguran, surat peringatan down, 

gitu kan. “Terus gimana ya?”, gitu kan. Akhirnyasih, yasudah 

kita, tapi kita tetep kasih surat kedia, bahwa apa yang dilakukan 

tidak sesuai aturan, gitu. Jadi konsekuensinya harus, begini, 

begini, begini. Kadang begitusih karena memang a… apa, ada 

yang berjalan diluar yang kadang-kadang ini, gitu lo. Atau tiba-

tiba klaim, misalkan maksimal 80 dia nulis 90, coret gitu, hehehe. 

Iyakan kadang, mustinya sudah tahu tapi, nggak baca, atau 

gimana lah, jadi kadang ada hal-hal yang kadang a.. ada yang 

diluar aturan. Lah, harus dicari pemecahannya kan gitu.  

Pewawancara : Menurut ibu, keputusan-keputusan ibu yang paling berdampak 

pada moril bawahan ibu itu keputusan seperti apa? 
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Narasumber : Nah, contoh tadi seperti yang saya bilang. Jadi paling tidak aku 

harus mengatur, kan MSDM juga memotifasi, maksudnya 

motifasinya jangan sampai turun.
13

 Berarti paling tidak kita kasih 

konsekuensi apa yang paling tidak, mungkin memang salah, 

cuman kan kita bisa lihat lagi, balik lagi kan karakternya seperti 

apa. Kalau memang anaknya sebelumnya juga enggak pernah 

bermasalah atau, kayaknya dia ok kok, kenapa enggak kita juga 

berikan konsekuensi yang tidak mengganggu kinerjanya, gitu loh. 

Inisih kayak gitu. Soalnya kalau dikasih surat permintaan 

“jeberet” bisa langsung eeeee, gitu. Karena dia merasa salah ya 

“maaf ya mbak, kita nggak tahu”, udah merasa bersalah banget, 

padahal belum ngomong apa-apa, tapi dia sudah ketakutan 

banget. Ok berarti kalau aku kasih surat peringatan kayaknya aku 

akan semakin mengedownkan dia, jadi ya udah konsekuensinya 

itu lah.
4
  

Pewawancara : Tadi kalau nggak salah ada penelitian ya? 

Narasumber : Hah penelitian? 

Pewawancara : Eh, penilaian. Salah baca. 

Narasumber : Hehehehe. 

Pewawancara : Terus ibu, tugas-tugas rutin bawahan ibu apa aja? 
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Narasumber : Ya itu, ngurusin klaim. Itupun kalau ada. Nggak ada ya aku 

sendiri. Paling kalau ada ya anak magang. Kitakan juga sering ada 

anak magang, tapi biasanya anak magang saya kasih pekerjaan 

yang paling tidak berresiko.
14

 Contoh; “Nih tolong, nih harusnya 

diarsip dong! Arsip udah penuh, apa lagi klaim-klaim kandanyak 

tiap bulan. Tolong dong diarsipin, masuk sana!”, kalau enggak 

diform klaim itukan biasanya ada nama, jabatannya apa, 

karenakan bertahap ya, dari klaim itu tahapnya dari karyawannya 

mengajukan, atasannya ok, kemudian naik kepusat, ke aku, 

operasional yang proses transaksi, nah itu biasanya saya tak suruh 

nulis, lebih ke itu lah, lebih ke a… tekhnisnya, yang kira-kira 

tidak berresiko atau bukan keputusan. Misalkan; “Ini tolong dong 

ambilkan souvenir lima, mau ada ini.”, ya lebih keseperti itu.  

Pewawancara : Klau prosedur spesifik yang diikuti oleh obu seperti apa sih? 

Kan disini harus mengerjakan pekerjaan dengan prosedur 

spesifik, prosdur yang telah dilakukan? 

Narasumber : Kayak yang aku bilang tadi. Contoh, form. Karena tadi, bisa 

dibilang aku presentase tekhnis sama manajerial saat ini mungkin 

masih banyak tekhnisnya, karena tidak ada orang lagi. Karena 

kalau proporsiaonal tekhnis sama mikir mungkin bisa 40 (persen), 

60 (persen), 60 (persen) lebih ke tekhnis atau melaksanakannya. 

Kalau tadi dibilang mengikuti kan contoh; kitakan aturannya tuh 

sudah ada, kayak contoh; form klaim. Begitu karyawan 
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mengajukan ke atasan, jadi prosesnya karyawan, atasan dulu, baru 

ini, baru ini, baru ini, begitu contoh nih, tidak ditanda tangani 

atasan, saya kembalikan, aku tidak akan proses kalo a… form 

tidak lengkap intinya kayak gitu. Misalnya “Kamu majuin 

pembiayaan kok nggak da rinciannya?”, ini buat apa, buat apa, 

kembali, gitu. 

Pewawancara : Kalau atasan ngawasin ibu gimana caranya? 

Narasumber : Kalau atasan ngawasin, jujur itu memang masih kurang. A… ya 

lebih ke percaya aja itu.
15

 Ya itu yang, sebenernya aku pingin 

banget diawasin. Aku juga pengen, “Pekerjaan aku kayak apa sih? 

Bener apa enggak?”. Contoh masalah gaji, gaji itu mulai aku yang 

ngitung, aku yang ngunggah, aku yang proses.
16

 Kira-kira 

mungkin nggak aku punya niat jelek nih? 

Rekaman Terputus Karena Masalah Tekhnis 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Melakukan planning terkait kebutuhan 

karyawan dan pelatihan. 

Tahunan 

2 Mengelola klaim-klaim dan pembiayaan terkait 

karyawan. 

Rutin 

3 Melakukan refiew dan revisi (bila diperlukan) 

terkait pertaturan kerja. 

Tahunan (2 tahunan) 

4 Menegakan aturan koperasi, serta memberikan 

punishment atas pelanggaran. 

Insidentil 

5 Melakukan recruitment karyawan. (Mulai dari 

mencari calon karyawan, test, wawancara, 

hingga membuat SK dan perjanjian kerjasama) 

Insidentil 

6 Membuat form penilaian, serta mengelola hasil 

penilaian. 

Tahunan 

7 Ikut membantu dalam persiapan rapat anggota 

akhir tahun. 

Insidentil 

8 Membuat rencana anggaran terkait SDM. (Gaji, 

klaim-klaim (bensin, perawatan kendaraan, 

santunan, dll), dan THR) 

Tahunan 

9 Memiliki pendidikan tinggi. Job specification 

10 Mengelola terkait absensi karyawan. Harian. 

11 Tata cara kerja hanya berupa garis besar. Job specification 
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12 Membarikan penilaian atas karyawan berdasar 

hasil form penilaian. 

Tahunan 

13 Memotivasi dan mempertahankan atau 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Tanggung jawab. 

14 Menerima dan membimbing pihak eksternal 

yang ingin melakukan penelitian, dan magang. 

Insidentil 

15 Minim pengawasan dari atasan. Informasi tambahan 

16 Mempertimbangkan nilai gaji yang akan 

diberikan pada setiap karyawan. 

Rutin 
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Narasumber : Tri Wiyanto 

Jabatan : Kepala Bidang Remedial 

Waktu : 24 Januari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Apa tanggung jawab utama bapak sebagai Kepala Bidang 

Remedial? 

Narasumber : A.. menyelesaikan angota pembiayaan bermasalah. Terutama 

yang kriteria 4 dan 5, tanggung jawabnya ya itu.
1
 Bagaimana 

caranya anggota bermasalah yang kriteria 4, 5 itu jumlahnya 

turun, baik a… orangnya, maupun a… nominalnya.  

Pewawancara : Itu yang dimaksud kriteria 4 dan 5 itu gimana? 

Narasumber : Dilembaga keuangan itukan ada kolektabilitas atau tingkat 

kelancaran, jadi kalau jadi kalau 1 itu lancer, 2 cukup lancer, 3 itu 

a… apa a… tiga itu. Lancer, kurang lancar KL, terus… Tiga itu 

apa ya mas? Hehe.. Terus yang ke empat, lima itu, diragukan 

sama macet.
1
 Terus yang ke empat, lima itu ketrlambatannya 

sudah lebih dari enam bulan. Jadi kan kalau anggota harusnyakan 

rutin, giu. Kalau sudah telat, kalau lancar itu lancar ya, kalau agak 

lancar itu dari satu sampai tiga (bulan), terus tiga sampai enam 

(bulan) itu kurang lancar, kalau diatas enam (bulan) itu diragukan, 

kalau duabelas bulan lebih itu kondisinya macet. Itu yang kita 
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selesaikan (kondisi macet).
1
 Jadi kalau itu ditangani dari cabang 

itu kan berat, karenakan dulu ada markrtingnya, terus 

marketingnya keluar, nah ini kan terus tidak tertangani. 

Jumlahnyakan banyak terus ada Bagian Remedial ini.   

Pewawancara : Jadi ini khusus buat yang udah macet aja? 

Narasumber : Iya. 

Pewawancara : Berarti tiap hari bapak nagih ke yang macet-macet itu?
2 

Narasumber : Iya.
2 

Pewawancara : Lebih susahnya, am atau lebih susah nggak sin yang a.. yang 

macet tuh ditagihnya? 

Narasumber : Otomatis lebih susahmas hehehe… namanya juga macet.  

Pewawancara : Itu kalau apa biasanya? 

Narasumber : Iya itu kan persoalannya macem-macem. Ada yang memang 

kemampuannya turun, ada yang karakter. Jadi ada kan yang 

sengaja dulu ditempat lain macet, terus pindah kesini, jadi kitakan 

di takeover tapi kitakan nggak tahu. Secara prosedur “ok”, tapikan 

ternyata karakter jelek, karena dia nggak bayar, gitu kan. Jadi 

sama, kayak gitukan terjadi dimana-mana, nah ini yang kita 

selesaikan yang gitu-gitu. Jadi kan tinggkat kesulitannya lebih 
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sulit, dari nominal target juga tidak.. tidak banyak jadinya lah, 

karena mengatasinya memang sulit.
 

Pewawancara : Itu, target penagihan yang nentuin atasan? 

Narasumber : Atasan. Ya rapat, bareng bareng hehe. Yakan itung-itunganlah, 

nanti kan kita dijatah berapa. Minum dulu mas. Sanatai aja, itu 

sampai ndrekdek. Udahmakan belum? Kok ndrekdek tangannya? 

Pewawancara : Tremor pak. 

Narasumber : Oh, tremor? Memang gitu ya? 

Pewawancara : Iya. Kalau yang sehari-hari dilakukan bapak itu apa? Klau selin 

collecting itu? 

Narasumber : Jadi, kalau kita punya jadwal harian itu, kalau pagi itu kita musti 

komite remedial. Dikomite remedial itu, data temuan dilapangan 

kita sharing-kan dengan teman-teman, terus kita diskusikan 

solusinya apa, nanti kita selesaikan dengan cara apa, dan setelah 

itu muncul jadwal akan kita selesaikan, maka kita kesana.
3
 Setiap 

hari itu seperti itu. Sehingga pagi komite, pagi tadi kita sudah 

komite ya, siang kita jalan. Nah, kita kemana kita kana ada timya 

dibagi empat orang ya, ada saya sama kepala bidangnya, terus 

sama mbak AO-nya, jadi kita bagi kemana, kemana, kemana, gitu 

kan. Nanti masing-masing presentasi. Nanti, misalkan “pak ni kita 

mau eksekusi”, nanti naik motor atau mobil, berarti harus bareng-
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bareng, berarti kita a… apa cari alternative solusi penyelesaian, 

eksekusinya seperti apa, sehingga muncul jadwal a… kapan 

pelaksanaannya, terus penanggungjawabnya siapa. Terus ananti 

itu, a… kita disain artiny kita penyelesaian itu tidak, tidak.. semau 

saya atau semu temen-temen sendiri, nah itu sudah kita 

musyawarahkan, sehingga nanti kalau misalkan terjadi hal-hal 

yang asweaweaweah (keributan), kita sudah siap karena sudah 

dipertimbangkan segala konsekuensinya.
4
  

Pewawancara : Itu kalau evaluasi ke cabang bapak lakuin juga nggak? Banyak 

yang macet kenapa? 

Narasumber : Itu biasanya saya lakukan diawal bulan. Jadi kan tiap bulan saya 

dapet data barunya, soalnya kita kroscek kan. Ini kenapa, kenap, 

kenapa gitu kan.
5
 Ya itu bulanan, itu pekerjaan saya, kalau temen-

temen kan nggak melakukan hal itu. Kalau saya tiap bulan 

koordinasi dengan cabang ini bisa diselesaikan sendiri atau nanti 

kita yang handel.   

Pewawancara : Termasuk laporannya itu bapak yang buat? Itu laporan ke…? 

Narasumber : Iya. Kalau…. Jadi laporan itu kan kita buat, kalau itu kan 

laporan, nanti temen-temen laporan kesaya, terus data itu saya 

rekab, terus saya berikan ke admin, nanti admin yang ngecek 

jumlah nominalnya
6
, a.. karena kan a.. kalau saya sampai 

nominal, nantikan saya butuh waktu yang lama itu, karenakan 
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ngecek program kan lama, jadi temen-temen kumpul kesaya, 

nanti saya rekab, saya kasih admin, nanti saya koordinasi dengan 

admin. Nanti kalau sudah clear dengan admin baru nanti masuk 

HRD.  

Pewawancara : Ada nggak tugas insidentil yang cuman sewaktu-waktu? 

Narasumber : Kalau insidentil itu paling ya kalau pas harus nagih ke luar kota 

itu. Kan kadang ada itu, yang apa jauh. Itu kan jarang, meskipun 

kita program kan, a… istilahnya kuantitasnya paling sebulan 

sekali atau dua kali.  

Pewawancara : Kalau tahunan ada pak? Tugas-tugas tahunan? 

Narasumber : Kalau tahunan kemarin itu panitia mas hehehe. Tapi itu kan 

tidak berkaitan dengan pekerjaan.  

Pewawancara : Kalau menurut bapak tuh, kemampuan yang dibutuhkan dalam 

melakukan pekerjaan ini apa ya?  

Narasumber : Itu yang paling penting negosiation skill, jadi kita memang harus 

negosiasi
7
. Yang pertama kan kita menghadapi orang yang 

bermasalah, ya orang bermasalah itu selalu punya banyak alasan, 

nah itu kan kita harus dengan tehnik negosiasi, kemampuan 

negosiasi agar orang itu, dengan berbagai alasan itu, a… bisa kita 

seting atau bisa kita, design agar dia  mau bayar sesuai dengan 

yang kita harapkan kanseperti itu.  
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Pewawancara : Terus kalau itu, latar belakang pendidikan nggak terlalu itu ya 

pak? 

Narasumber : Ya… negosiation skill itu memang minimal ini, am.. minimal 

D3 atau sarjana
8
, karena memang kalau belum sarjana belum ada 

ilmunya hehe, gitu mas. Kecuali ikut pelatihan ya. 

Pewawancara : Yang penting itu pengetahuan untuk mengatasi orangnya itu ya? 

Narasumber : Iya 

Pewawancara : Kalau tata kerjanya sudah diberikan secara rinci, atau memang 

Cuma garis besar terus bapak yang mendeskripsikan sendiri 

bapak mau apa? Atau bapak Cuma memikirkan sendiri 

prosedurnya? 

Narasumber : Ya.. kalau kita a… apa, kalau pola kerja itu ada SOP ya mas. 

Klau itu kan dulu yang membuat perusahaan, tapi saat membuat 

itu kan kita dilibatkan dalam. Kalau intinya itu sudah ada, kalau 

pekerjaannya itu ya kita sendiri.
9 

Pewawancara : Jadi cuma garis besarnya atau dipikirkan sendiri gitu? 

Narasumber : Garis besar aja ya
9
. 

Pewawancara : Kalau ini harusnya banyak. Kalau memerlukan pertimbangan 

sendiri itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil oleh 

bapak sendiri itu seperti apa? 
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Narasumber : Jadi, dilapangan itu situasi itu tidak bisa.. kita tidak bisa inilah 

perkirakan.
10

 Maka kemudian disitu a.. akhirnya ya itu, kita harus 

bisa mengambil keputuan, karena misalnya; cari orang itu susah, 

terus tiba-tiba ketemu orangnya. Nah disitu kan kita, mau kita 

apakan orang ini, mau diseret, mau diapaian, karena kan nyarinya 

susah, gitu kan. Nah terus, saya pernah sampai nunggu 

nginepkan, tak tunggu sampai dia bayar. Itu kan keputusan itu, ya 

itu misalnya, itu keputusan sendiri. Tapi seperti itu kadang-

kadang terjadi. Kalau lebih seringnya kita gini, gini, ginikan, 

aturannya satu, dua, tiga, itu seudah ter-planing. Tapi ketika kita 

menjalani, ternyata dilapangan situasinya berbeda, itu 

pertimbangan sendiri disitu sih.
1&10

   

Pewawancara : Terus berarti lingkungan pekerjaan itu tidak pasti ya pak? 

Narasumber : iya, tidak pasti.
10 

Pewawancara : Menurut bapak resiko dari kesalahan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh bapak, kayak harusnya jangan ditarik dulu 

terus ditarik, a apa namanya a.. penarikan terhadap jaminannya? 

Narasumber : Turunya pendapatan ini, ya hilang loos (rugi). Salah ambil 

keputusan ya loos.
11

  

Pewawancara : Itu yang mengawasi sejumlah karyawan, yang diawasi bagian 

apa ya pak? 
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Narasumber : Kalau sayakan dengan kepala bagian itukan mengawasi “Pak 

daftar ini, nanti selesaikan.”, itu juga koordinasi dengan temen-

temen. Itu ya, a.. supaya tidak a… istilahnya kan structural ya, 

jadi tidak terlalu a.. apa, sampai ke tekhnis, tekhnisnya seperti 

apa, daftarnya seperti apa itu a.. tidak sampai detail. 

Pewawancara : Jadi cuma memberi tuga dan mengawasi? 

Narasumber : Iya, jadi saya tugasnya sudah apa belum, nanti a.. apa, saya 

awasi aja.
12 

Pewawancara : Itu pekerjaannya relative sama? 

Narasumber : Iya, relative sama hehehe. Kalau yang ditagih kan beda, tapi ya 

pekerjaan nya itu, nagih terus.  

Pewawancara : Kalau AO remedial itu? 

Narasumber : Kalau AO remedial itu, saya menjadwal kapan, kemana, 

kemudian ambil kapan, itu kan a… istilahnya itu kan mereka 

sebelumnya ngasih laporan, segala macem, nanti kita susun, cuma 

saya kan yang mengkoordinir.
12

 Mau kesana butuh mobil enggak, 

nanti saya buatkan a.. itu. Jadi ini lebih detail karena ini nanti, … 

misalkan “Pak, saya butuh mobil.”, a.. “Ok, nanti saya 

ambilkan.”, seperti itu karena itukan istilahnya ditanggung jawab 

saya. Jadi ya itu memang lebih rinci itu.  

Pewawancara : Ini supervisi yang dilakukan sewaktu-waktu itu seperti apa? 
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Narasumber : ya.. Gini mas, jadi kadang-kadang kita untuk kasus-kasus 

misalkan itu harus narik jaminan misalnya, “Pak, ini kalau ditarik 

mungkin nilainya kurang.”, misalkan.itu kan saya tidak bisa ambil 

sendiri, sayakan butuh supervise dari atasan. Misalnya “Pak ini 

seperti ini, solusinya seperti apa?” satau “Pak kondisinya seperti 

ini, solusinya bagaimana?”, itu kita konsultasi, tapi seperti itu 

tidak untuk semua, kasus-kasus tertentu. Sehingga ya memang 

sewaktu waktu, kita a.. saya mendiskusikan. Fungsinya kan ya itu, 

ketika nanti ada resiko-resiko misalnya tetep narik, kemudian ada 

masalah misallnya, “Pak, ini yang punya motor punya sudara 

polisi.”, misalnya gitu. Nah kita kan nggak salah, “ya rak popo, 

kita kan nggak salah.”, itu yang ngadepin siapa, kan seperti itu. 

Nah itu kan dikomuniksaikan, jadi sewaktu-waktu aja. 

Pewawancara : Kalau ngecek hasil kerja itu rutin nggak? 

Narasumber : Biasanya laporan. Kalau itu laporan ya. 
13 

Pewawancara : Kalau sama bagian lain perlu koordinasi nggk sih? 

Narasumber : Kala ubagian lain mungkin ke cabang ya mas, pasti ya. Karena 

kan yang kita tangani nanti, kita kan nggak transaksi sehingga 

kita mengkoordinasi segala sesuatu kan di cabang. Jadi tetep kita 

berkoordinir dengan kator cabang, jadi kenapa kita butuh data ke 

cabang, itu kan karena memang informasi, berkas itu di cabang 

semua.
5
 Misalnya kita mau menangani siapa, kita harus meinta 
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berkasnya kecabang, kalau temen-temen juga setiaphari, misalnya 

ada ini, ya tetep ke cabang. Kalau ada ini ya, kita ke kepala 

cabang, kalau sudah sampai ini ya dengan administrasinya. Setiap 

ini, ada transaksi ya kita koordinasi dengan administrasi, ini ada 

ini , setor sekian, nah itu kan setiap hari terjadi seperti itu. Kalau 

kita nagih dapet 50ribu, 100ribu, nanti itu kita setorkan ke 

cabang. Terus kalau dengan atasan itu setiap hari kita ketemu, 

setiap pagi itu mesti nanya, “ini hari ini kemana?”. Kalau dengan 

yang diluar, ya itu dengan angota itu.  

Pewawancara : Kalau bapak ngawasin bawahan bapak itu, lewat presentasi itu 

ya? 

Narasumber : kalau kita sih sebenernya selama tidak ada masalah, karena yang 

kita hadapi itu orang nya macem-macem. Jadi kadang-kadang a.. 

kitasih dinominal aja, kalau nominal yang disetorkan sama yang 

ini sesuai, ya nggak masalah. Jadi kadang kan gini, kalau ada 

sesuatunya kan, kadang kan kita memberlakukan biaya tagih, 

biaya-biaya gitu kan, kadang ini tidak terlaporkan, gitu loh.
12

 

Kadangkan nagih nggak sekalian, yang ditagih sekian, yang 

masuk sekian, sayakan kadang krosceknya disitu. Karena 

merekakan nerima uang, yang ngawasin yang seperti itu yang 

sulit kadang-kadang, makannya a.. kita sistemnya kalau setoran 

dengan ini sesuai, y awes kerjamu wes bener katakanlah, kalau 
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tidak sesuai kan jadi bahan evaluasi. Itu yang karyawan seperti 

itu.  

Pewawancara : Itu dilakukannya setiap hari pak? 

Narasumber : enggak, engak setiap hari. Kalau itu tiap ada setoran. Tidak tiap 

hari, karena kalau tiap hari fungsi pengawasannya kan jadi, ya 

kita yo misalnya setornya kemaren, saya ngeceknya dua-tiga hari 

kedepan. Kalu sudah lama kan kadang orang itu lupa, kalau baru 

kan langsung spontan jawabnya. 

Pewawancara : Jadi kalau ada setoran langsung konfirmasi? 

Narasumber : iya. 

Pewawancara : Kan bapak tuh kerja kadang dilapangan, kadang di kantor. Kan 

kalau di lapangan kan nagihin itu, kalau di kantor yang bapak 

lakukan apa aja? 

Narasumber : Ya itu bikin daftar perencanaan yang mau diselesaikan, terus 

kroscek itu, itu dikantor. A.. terus memonitoring, mengevaluasi 

kerja temen-temen dikantor, tidak semuanya keluar.
12

 Yang saya 

tanganinkan itu kan tidak banyak, lebih banyak temen-temen, 

karena saya juga ngurusin ini, misalkan daftar motor yang sudah 

ditarik sekian banyak, itukan saya dikantor merekab itu, motornya 

diapake. Jadi lebih ke pekerjaan perencanaan, perencanaan sama 



iiiiii 
 

eksekusinya itu yang sudah ini, sama rapat itu hampir setiap hari, 

seminggu sekali lah hehehe.  

Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Bertanggung jawab atas penyelesaian anggota 

pembiayaan bermasalah/ macet ya itu col 4 dan 

5 (Diatas 6 Bulan dan diatas 12 bulan). 

Tanggung jawab utama 

2 Melakukan penagihan atas pembiayaan macet. Harian 

3 Memimpin komite remedial (briefing), dan 

mencari pemecahan masalah atas temuan di 

lapangan. 

Harian 

4 Memutuskan penarikan jaminan, 

mempersiapkan, dan merencanakan skema 

penarikan jaminan. 

Insidentil 

5 Melakukan kros cek dengan cabang mengenai 

data pinjaman macet dan penyebabnya. 

Bulanan 

6 Membuat laporan penagihan pinjaman macet. Harian 

7 Kemampuan negosiasi. Job specification 

8 Pendidikan minimal DIII Job specification 

9 Tata kerja hanya berupa garis besar. Informasi tambahan 

10 Lingkungan kerja tidak pasti. Informasi tambahan 

11 Kesalahan pengambilan keputusan dapat 

menyebabkan loss (rugi) 

Informasi tambahan 
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12 Membuat jadwal penagihan dan mengawasi 

bawahan. 

Rutin 

13 Memeriksa laporan yang diberikan bawahan. Rutin 
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Narasumber : H. Nur Malik Saefudin 

Jabatan : Kepala Bagian Funding 

Waktu : 18 Januari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Ini, kalau mengenai pendidikan seperti apa? 

Narasumber : Kalau yang di lima ini ya (kuesioner nomor lima), sebenernya 

ini harus ada tambahan. Karena seperti pendidikan, pendidikan 

tinggi aja nggak nggak anu (cukup), karena yang namanya 

Funding itu harus banyak relasi kan, harus ada relasi
1
, ngak hanya 

mempelajari buku saja berkaitan dengan.., apa lagi di Funding, di 

anu, itu kan proses. Ya nggak pendidikan tinggi pun bisa 

mungkin. 

Pewawancara : Kalau itu turun lapangannya ngapain? 

Narasumber : Karena saya ke cabang-cabang. Saya nggak harus diem aja, saya 

jadi saya “Semarang Timur nih gimana? Dengan cabang sana 

gimana? Marketingnya siapa? Kepelacabangnya siapa?”.
2 

Pewawancara : Jadi kayak kontrol gitu ya ke cabang-cabang? 

Narasumber : Ya, selain koordinasi itu juga. Ya karena saya itu kan secara, 

target secara keseluruhan ya, kayak kecabang sana biar ini, jadi 
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saya juga ikut langsung.
3
 Ada anggota, dimana, saya yang kenal, 

saya melibatkan mereka, kelanjutannya gimana mereka.   

Pewawancara : Sama saya mau tanya funding itu gimana? Deskripsinya? 

Narasumber : Funding itu kalau di anu itu, a.. kana ada Funding, Funding, 

Collecting, kalau Funding itu menghimpun.  

Pewawancara : Menghimpun anggota? 

Narasumber : A… menghimpun dana 

Pewawancara : Jadi ngerencanain bagaimana dana itu bisa terkumpul? 

Narasumber : Jadi kalau saya bagaimana prodak simpanan itu bisa jalan, 

tumbuh gitu loh.
3
 Kan prodak itu banyak gitu loh, jadi gimana 

semuanya bisa lurus gimana. Jadi ngak hanya modal ini aja, atau 

kadang memunculkan prodak yang baru.
4 

Pewawancara : Itu, a.. itu kan bapak netapin target pertumbuhan, atau target 

funding yang masuk itu juga bapak? 

Narasumber : Iya, kalau kami. 

Pewawancara : Oh, jadi yang merencanakan target? 

Narasumber : Target, lebih ke ini, lebih ke atasan saya, saya lebih ke 

fundingnya. Nanti dibagi ke cabang, nanti cabang bagi sendiri 

dengan semua marketingnya sendiri. Jadi target setahun saya 

sekian, pertumbuhannya, mereka bagi sendiri. 
5 
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Pewawancara : Tata kerjanya berbentuk visi-misi dan kebijakan, jadi gak ada 

SOP-nya, atau apa yang harus dilakukan itu ngak dikasih tahu? 

Narasumber : Sudah ada, kalau di funding tetep standarnya sudah ada. Artinya 

kalau standar itu yang dipake seperti ini mas, saya nih penawaran 

nih a… berkaitan dengan margin, margin itu kalau di anu itu 

bunga, gitu ya, itu ada standarnya sekian. Kalau untuk bagaimana 

goal-nya (hasil), silahkan masing-masing milih sendiri-sendiri 

(bunganya).  

Pewawancara : Jadi, nggak ada harus ada ini, ini, rinci itu ngak ada? 

Narasumber : Enggak mas. Kalau marketing yang penting sasarannya ini a.. 

goal gimana. Kalau anu kan teority, kalau teori , anu (kenyataan) 

kan beda, jadi kalau marketing nggak kebanyakan teori, jadi 

bagaimana langsung prakteknya. Beda dengan kalau yang 

didalem ya, kalau yang didalem dengan SOP persis sudah bisa, 

kalau marketing enggak. 

Pewawancara : Terus kalau ini, kok ini pertimbangan sendiri sedikit? Klau 

dilihat dari yang dikatakan bapak kok kayaknya banyak 

pertimbangannya? 

Narasumber : Karena gini, kaitan dengan di funding itu contoh gini, ada a.. 

apa, marketing nih, misalkan tawar-menawar nih, mereka 

telfonnya kesaya, saya harus menentukan, “Ok, ambil.”
5
, jadi 

kalau gitu. Memang saya sudah-sudah, dengan atasan itu sudah, 
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anu sudah ada ininya mas, kalau ada ini, ini sudah (percaya). Jadi 

kalu ada apa-apa dimarketing, contoh misalkan, “Pak kita ini 

minta ini, dia minta ini, atau minta”, kan mereka ngak berani 

memutuskan nelfonnya dengan saya. Jadi saya harus, segera 

menghitung, ya atau tidak. Ini kan ini setiap anggota kan ngak 

minta, “Bunganya minta sekian”, nggak semua naggota, 

karenakan kita punya, kadang kadang gitu, nggak ada semua.
5 

Pewawancara : Kalau menyebabkan turnnya laba itu gimana pak? 

Narasumber : Kalau saya kan nggak ada kaitannya dengan piutang. Karena 

misalkan contoh nih, saya ada anggota yang minta bunganya 

besar, kalau saya ngasih bunga besar, ngelempar, kan ngak dapet 

apa-apa. Jadi keuntungan yang disini yang turun.
5&6 

Pewawancara : Kalau yang sama moral karyawan itu ada pengaruhnya? 

Narasumber : Sebenernya ada juga pengaruhnya, moralnya mereka begitu 

ngak ada nganukan, a.. pendapatannya.
7
 Mereka tahu juga ni kan, 

sekianannya atau totalnya, bisa juga masuk disitu.  

Pewawancara : Jadi yang bapak lakukan buat ngawasin bawahan itu gimana? 

Disinikan cenderung membuat schedule pekerjaan, schedule-nya 

yang gimana pak? 

Narasumber : Jadi schedulenya itu… Jadi kalau saya kan target, target saya 

belikan lagi ke itu, cabang kasihkan lagi ke individu, saya 
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lihatnya gini, a… “Sampai nggak?”, apa “Prosentasenya sesuai 

dengan kemempuan nggak?”, gitukan. Kan ada yang dipukul rata 

gimana. Kan kita juga buat target buat cabang nggak rata, dilihat 

itunya, sesuai dengan potensi.
8 

Pewawancara : Ini kalau supervisi dari atasan itu gimana ya pak? Apa ditanya, 

atau dilihat dari datanya, atau gimana pak? 

Narasumber : Kalau supervisi yang atasan langsung pasti yang dilihat dulu 

hasilnya, baru dilihat kendalanya apa, kendalanya, peluangnya 

apa.  

Pewawancara : Jadi cuma sewaktu-waktu gitu ya pak? Nggak rutin gitu? 

Narasumber : Sifatnya kita, mingguan, bulanan ada. Kalau setiap saat enggak. 

Satu minggu sekali saya liat perkembangan A, B, C–nya ada 

perkembangan nggak atau turun. Kalau disini yang dilihat 

pertumbuhan.
3 

Pewawancara : Itu saja pak, maaf mengganggu. 

Narasumber : Oh, iya. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Memiliki relasi yang luas. Job specification 

2 Melakukan pengecekan kecabang dan 

mengevaluasi kinerja funding (penghimpunan 

dana) tiap cabang. 

Rutin 

3 Bertanggung jawab atas pertumbuhan funding 

(pendanaan) dan funding (pendanaan) target  

koperasi. 

Tanggung jawab utama 

4 Brtanggung jawab atas produk funding 

(Berjalannya produk dan menciptakan produk 

baru bila diperlukan). 

Tanggung jawab utama 

5 Menentukan bunga yang diberikan untuk 

angota. 

Insidentil 

6 Menyebabkan turunnya laba. Resiko Pengambilan 

Keputusan 

7 Turunnya moral bawahan. Resiko Pengambilan 

Keputusan 

8 Menentukan target setiap cabang sesuai dengan 

kemampuan tiap cabang. 

Tahunan 
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Narasumber : Bancol 

Jabatan : Manajer Operasional 

Waktu : 23 Januari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : A.. jadi pak sebagai Manajer Operasional menurut bapak tugas 

dan tanggung jawab utama bapak itu apa? 

Narasumber : Kalau Manajer Operasional ya, bertanggung jawab atas 

berlangsungnya operasional
1
, yang artinya a… kalau saya 

kebetulan keuangan, juga a.. apa, temen-temen yang diadmin 

(bagian administrasi), ya itu juga bagian dari (tugas) saya. Artinya 

menjaga operasional dari pagi sampe, a.. dari buka sampe tutup, 

intinya seperti itu.
1
  

Pewawancara : Itu kegiatan-kegiatan operasionalnya kaya apa ya pak yang 

dilakukan? 

Narasumber : Ya tentu kalau saya sudah enggak di.. nggak, nggak ini ya, 

mengerjakan. Kalau diadmin kaitannya dengan administrasi, terus 

kalau temen-temen yang di teller itu kaitannya dengan pelayanan 

anggota yang datang ya, terus kemudian, kurang lebih itu kalau 

dioperasional.  

Pewawancara : Kalau operasional atasan bapak langsung itu.. 
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Narasumber : Direktur, direktur, iya langsung direktur utama. 

Pewawancara : Kalau bawahan langsung ada nggak? 

Narasumber : Kalau bawahan langsung admin, admin umum dipusat, 

kemudian kalau dicabang kabag operasional, sama teller. 
2 

Pewawancara : Itu bawahan bapak? 

Narasumber : Iya. 

Pewawancara : Terus kalau tugas-tugas bapak yang dilakukan sehari-hari itu 

apa? Yang rutin dilakukan. 

Narasumber : Yang rutin yang pertama, ehem.. tapi terkait dengan keuangan 

kalau saya, dengan keuangan ya… ngecek, ketersediaan keuangan 

ya tentunya, terus ngecek kecabang keuangannya masing-masing 

gimana, kemudian laporan-laporan yang harus disediakan terkait 

entah dengan laporan keluar, atau laporan yang diminta pimpinan, 

lalu kan harus siap selalu meskipun, meskipun ya, meskipun kita 

sudah ada program ya, program aplikasi keuangan, tapi tetep data 

base yang sifatnya arsip, kan perlu juga.
4 

Pewawancara : Itu yang mengerjakan a.. apanamanya, yang termasuk keuangan 

itu juga? 

Narasumber : Iya, itukan operasional dan keuangan kalau saya. 
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Pewawancara : Itu yang dilakukan tu, dalam mengawasi kegiatan keuangan tu 

apa aja? 

Narasumber : Ehem, itu tadi mengendalikan, mengawasi, a.. apa kroscek. 

Kroscek ya contoh; begini “Direkening berapa? A… Laporan 

berapa?”
8
, itukan duatu hal yang harus dikroscek, terus kemudian 

approval (Persetujuan) atas transaksi dengan nilai tertentu juga itu 

saya.
7 

Pewawancara : Kalau pengaturan likuiditas, sama kas itu bapak? 

Narasumber : Iya, termasuk. Jadi mengatur likuiditas, mengatur kas itu juga 

kebijakan dari saya.
9
 contoh nih, masing-masing teller itu 

maksimal berap harus segera diatur. 

Pewawancara : Maksimal apanya. 

Narasumber : Maksimal uangnya, contoh diteller; kapan harus dimasukan 

brankas, kapan harus distor kebank, limitnya kan ada.  

Pewawancara : Kalau pemeliharaan inventaris
10

 itu? 

Narasumber : Tetep, itu juga ada kontrolnya, ada buku (catatan) yang mana 

saatnya ganti oli, mana, ini contoh kendaraan ya, mana saatnya 

harus a.. apa, servis, itu ada kontrolnya.
10 

Pewawancara : Itu semua, atau hanya kendaraan, atau semua yang berhubungan 

sama operasional kayak gedung semua gitu? 
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Narasumber : Iya, otomatis semua. Itu contoh aja. Kalau gitu yang mana yang 

saatnya ini, tapi. Kalau contoh kan, saya nggak ngawasin 

langsung, temen-temen cabang kalau “Oh ini, saya butuh ini, 

butuh ini.”, itu laporan, kemudian pengajuan, saya ambil 

approve.
11 

Pewawancara : terus apa lagi yang rutin itu? 

Narasumber : Kurang lebih itu. 

Pewawancara : Itu kalau ada yang dilakukan karna-karna insidentil, karena 

kejadian tertentu ada nggak? 

Narasumber : Sewaktu-waktu contoh, biasanya kalau handle tamu dari luar itu 

saya, a.. entah itu dari dinas atau dari kementrian itu, menurut 

saya insidentil ya, belum tentu dalam satu bulan ada, gitu ya. 

Kemudian kalau pimpinan nggak ada ada tamu yang sifatnya 

laporan, atau persetujuan apa itu, saya. itu kan sebetulnya 

kebijakan pimpinan direktur utama, tapi kalau kebetulan nggak 

ada ditempat, ya saya harus ambil keputusan.  

Pewawancara : Kalau kayak pembuatan proposal kepihak ketiga itu? 

Narasumber : Kebetulan bagian operasional. Saya, jadi proposal untuk 

kebutuhan dana pihak ke-tiga, dan laporannya itu saya, dengan 

tim diadministrasi umum.
4 

Pewawancara : Kalau tugas yang tahunan ada pak? 
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Narasumber : Tugas tahunan, RAT ;Rapat Anggota Tahunan, kemudian audit, 

jadi persiapan data-data audit itukan sifatnya tahunan.
4&6 

Pewawancara : Audit untuk kebutuhan.. 

Narasumber : Audit eksternal. Iya kitakan pake audit, pake auditor. 

Pewawancara : Kalau OJK itu? 

Narasumber : Kita nggak ada kaitannya sama OJK, kita ke Dinas Koperasi. 

Pewawancara : Jadi tugas tahunannya itu audit? 

Narasumber : Iya audit, sama Rapat Anggota Tahunan. 

Pewawancara : Kalau Rapat Anggota Tahunan itu ngapain ya pak? 

Narasumber : Ya, pertanggungjawaban kita koprasi ke anggota. 

Pewawancara : Kalau berkaitan dengan target-target perusahaan itu ada pak? 

Narasumber : Target-target perusahaan itu RAKER (Rencana Kerja), sorry 

RAKER. Nah RAKER itu kan juga tahunan, ya Rencana Kerja 

ya. Kebetulan ya, tahun ini di minggu ke dua di bualan Januari, 

itu dilakukan. Untuk persiapan audit sudah, kalau sudah audit 

baru rapat RAT, pertanggungjawaban kita keanggota. Sebentar ya 

(telefon bunyi)? 

Pewawancara : Iya pak. 

Narasumber : Iya, lanjut mas. Maaf lama. 
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Pewawancara : Kansudah sampai yang.. 

Narasumber : Tahunan, ya tahunan. 

Pewawancara : Itu yang tahunan, peran bapak dalam menentukan target itu apa 

ya? 

Narasumber : Kalau saya tentu perannya berkaitan dengan cost, ya. Karena 

dioperasional ini kebutuhan biaya, atas a.. operasional lembaga 

satu tahun ini seperti apa, kan harus, harus terencana juga.
2
 

Sehingga untuk menentukan target keuntungan kan “O…, dari 

bagian operasional dan keuangan itu butuh sekian biaya.”, kalau 

mau mendapatkan keuntungan itu pendapatan harus berapa, 

kurang lebih. 

Pewawancara : Jadi kaya rencana biaya? 

Narasumber : Iya, rencana biaya.  

Pewawancara : Kalau bapak itu termasuk audit? 

Narasumber : Enggak, kalau audit internal itu ada. Kalau audit internal ada. 

Kalau operasional ngambil auditkan, pekerjaan sendiri, diawasi 

sendiri, nggak mungkin mas.  

Pewawancara : Kalau yang audit internal disini itu… 

Narasumber : Pak Bubun. Pak Bubun pernah kan. 
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Pewawancara : Kalau menurut bapak tugas-tugas yang bapak kerjakan itu perlu 

keahlian-keahlian kusus nggak sih? 

Narasumber : Sebetulnya.. Yah, kalau terkait keuangan ya, paling tidak harus, 

minimal ya, ya kalau memang perlu, menurut saya, karena paling 

tidak a.. mengerti alur akuntansi, karena sudah keuangan. Belajar 

bisa, siapapun. Cuma, a… dengan pertanyaan itu saya jawabnya 

butuh,. Karenakan alur-alur akuntansi itu, saya yakin siapapun 

belajar sekian lama pasti bisa, a… tapi paling tidak dengan 

jurusan akuntansi akan lebih cepet lah, untuk memahami.
13

 

Kerangka berpikir tentang keuangan, laporan keuangan itu sudah 

ada, iya kan.  

Pewawancara : Pasti dikasih dari perusahaan dikasih yang dikerjakan apa, apa, 

apa.. 

Narasumber : Iya itu namanya job desc.  

Pewawancara : Menurut bapak job desc itu, cuma garis besar atau rinci? 

Misalkan yang harus dilakukan a, caranya bla bala bla. 

Narasumber : Ya tentukan kalau job desc nggak sampai kecara gitukan. Iya 

kalau job desc itu kan mesti garis besar, kalau caranya itu sudah 

ke keahlian.
14

  

Pewawancara : Kan ada yang sudah detail. 
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Narasumber : Ya, itukan secara umum lah. Kalau namanya contoh; pemasaran 

funding, menghimpun dana, kan caranya enggak bla, bla, bla, kan 

enggak. Jadi cukup orang pemasaran itu seperti apa. Yang 

terpenting juga pelatihan ya, karena pelatihan itu menjadarkan 

dari SOP, eh sorry sebuah job desc ya; misalnya penjelaskan, 

cukup itu nggak perlu, “Ni funding, kamu harus datang ke ni, ni, 

ni.”, kan enggak.  

Pewawancara : Jadi garis besar aja ya? 

Narasumber : Iya, garis besar aja. Misalnya contoh; dalam satu job desc saya, 

“mempersiapkan laporan keuangan”, ya udah dilaporan keuang 

ada neraca, ada rugi/laba, ada buku besar, kan sudah mencakup 

itu kurang lebih seperti itu.  

Pewawancara : Kalau pertimbangan sendiri itu, banyak nggak yang memerlukan 

pertimbangan sendiri? Pertimbangan pribadi? 

Narasumber : Artinya tanpa melibakan kebijakan pimpinan ya mas? 

Pewawancara : Iya. 

Narasumber : Kalau saya mas, a.. apa namanya, jabatan atau tugas itu melekat 

pada kebijakan, artinya kalau kebijakan itu terkait operasional 

atau keuangn itu saya ambil. Tapi terkait resiko ya a…, artinya 

sayakan sudah paham “Oh”, biaya contoh; biaya listrik niya 

umpamanya, contoh nih ya, biaya listrik yang biasanya sekian, 
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ternyata sekian, mau nggak mau kan saya harus ambil kebijakan 

sendiri. Tapi untuk contoh; biaya yang tidak rutin kan saya juga. 

Jadi ada hal yang mana saya juga bisa mengabil keputusan, da 

nada hal juga yang saya harus koordinasi, atau harus minta 

kebijakan dari pimpinan. Terutama terkait dengan itu kebijakan, 

ya kebijakan, contoh nih pak Bancol bagian keuangan dan 

operasional, ya sudah saya akan membuat kebijakan-kebijakan, 

pak Khoir mungkin akan menetuji, ada yang sifatnya seperti itu. 

Bahkan keputusan-keputusan yang sifatnya bisa saya ini, ini 

(ambil sendiri), saya akan memutuskan sendiri. Jadi kalau 

keputusan kecil harus pimpinan, ya apa gunanya, fungsinya 

manajer.  

Pewawancara : Kalau intensitasnya banyak nggak sih keputusan yang bapak 

ambil sendiri?  

Narasumber : Kalau… Sebetulnya gini mas, pekerjaan ini kan rutinitas, ya 

rutinitas sebetulnya, ya hanya hal-hal yang sifatnya terlepas dari 

rutinitas. Kendala-kendala mungkin ya, kendala yang terlepas dari 

rutinitas. Tapi kalau sudah rutinitas, sudah ada SOP-nya, kalau 

temen-temen itu ya pekerjaan, pengambilan keputusan sudah 

sesuai SOP, dan ini ya mereka harus seperti ini. Kecuali ada 

kendala yang harus saya contoh; temen, teller umpama, contoh 

“Pak Bancol ini ada penarikan”, kan nggak perlu konfirmasi saya, 

tapi dilimit tertentu harus konfirmasi kesaya, contoh, itu tidak 
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juga dalam sehari belum tentu ada. Terus kemudian ada masalah-

masalah, contoh; ada anggota yang dalam tanda kutip unik, rewel, 

di titik tertentu saya harus turun, tapi dalam titik tertentu temen-

temen paham sudah, “O dengan SOP saya sudah bisa 

memutuskan tentang apa, tentang apa, tentang apa.”, ya mereka 

kerjakan sendiri, tapi kalau sudah dirasa diluar SOP, maka harus 

minta persetujuan saya sebagai atasan.  

Pewawancara : Itu kan, cabang ada limit bisa menentukan keluar berapa, itu 

kalau lebih ke bapak? 

Narasumber : Betul, jadi terkait dengan keputusan terutama, contoh nih; 

simpanan, orang menarikan simpanan itu 25, eh sorry10 itu teller 

sudah bisa approve, 25 approve cabang, diatas 25 approve saya, 

contohnya seperti itu. Kalau terkait persetujuan, persetujuan 

pembiayaan, a… bagian pembiayaan, tapi kalau pengeluaran uang 

diatas 25 itu approve saya.
15 

Pewawancara : Kalau pengeluaran.. 

Narasumber : Iya, disitem itu sudah, disistem itu sudah kelihatan. Kalau saya 

belum approval nggak bisa dicairkan. Bisa diatur itu disistem 

mengatur limit terkait pembiayaan, limit terkait mengeluarkan, 

orang menarikan simpanan.   

Pewawancara : Berarti kalau bapak melakukan kesalahan, dampaknya besar 

bagi perusahaan ya?  
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Narasumber : Ya, kalau sudah dimanajer tentu dampaknya besar, jadi makin 

keatas resiko keliru itukan makin besar
16

, contoh kap bag gitu, 

tapi kalau Manajer, Direktur Utama salah itu ya apa lagi kan, ya 

pasti. Jadi semakin tanggung jawab besar, itu harus, contoh nih; 

semakin tanggung jawab besar, tentu resikonya lebih besar, itu 

berbanding lurus ya.  

Pewawancara : Itu pengaruhnya cuma kekeuangan perusahaan, atau bahkan 

sampai ke kinerja bawahan, atau unit, atau bahkan sampai ke a… 

mentalitas bawahan down gitu? 

Narasumber : Bisa juga. Cuma kesalahan dalam hal apa yang mungkin perlu 

diperjelas. Contoh; keuangan, saya sebagai Manajer Keuangan 

melarikan uang sebesar sekian umpamanya, itukan pasti akan 

merambat pada a… pendapatan, kerugian, dan kalau nilainya 

sangat besar tentu keperusahaan pasti luas.  

Pewawancara : Nah, kalau bapak ngawasin bapak itu gimana ya? Cara 

ngawasinya, atau sudah percaya.  

Narasumber : Ya, enggak. Ya melalui PI itu, PI itu kan bertanggung jawab 

penuh terhadap direktur utama. Pengendalian Internal itu 

pertanggungjawabannya langsung bukan ke bawahan saya, 

bertanggung jawabnya terhadap Direktur Utama. Ya tentu PI 

punya cara untuk mencari fault, atau penyelewengan kan ya pasti 

saya yakin. Kalau saya tahu caranya ya saya pasti juga punya cara 
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biar nggak kelihatan, itu nggak tahu PI caranya seperti apa kan 

gitu. Kalau ditanya tahu caranya, ya saya nggak tahu, kalau saya 

tahu, saya tahu cara biar nggak ketahuan. Ya, yang tahu cuma PI 

sama pimpinan. Kalau cara mengendalikan seseorang kan, 

contoh; mas siapa panggilannya? 

Pewawancara : Indra. 

Narasumber : “Ih, pak Bancol itu cara mengendalikan saya seperti ini loh.”, 

berartikan mas Indra “Oh berarti cara mengatasi saya biar saya 

nggak bisa dikendalikan.”, kan ya. Biar kalau saya 

menyelewengkan kan, kan nggak tahu.  

Pewawancara : Berarti kalau bapak tuh di kantor aja, atau sekali-kali turun ke 

cabang? 

Narasumber : Ya pasti, suka-suka saya. yang berarti sifatnya a… apa ya, 

mendadak kesana, mendadak kesana. Apa tu ya istilahnya?  

Pewawancara : A… Sidak. 

Narasumber :Sidak atau ke bank, karena penarikan ini saya. jadi kalau 

penarikan tunai itu saya.
17

  

Pewawancara : Kalau bapak itu termasuk menjaga hubungan dengan pihak ke 

tiga itu? 
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Narasumber : Iya, pasti. Karena yang buat laporan, ini kan dioperasional, buat 

proposal kalau ada sidak kesini juga. 

Pewawancara : Itu saja yang saya tanyakan. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Bertanggung jawab atas berlangsungnya 

kegiatan operasional setiap harinya. 

Tanggung Jawab Utama 

2 Bawahan langsung ya itu admin pusat. Informasi tambahan 

3 Mengontrol ketersediaan uang tunai setiap 

cabang. 

Harian 

4 Membuat laporan untuk pihak eksternal, 

maupun internal, serta data base. 

Harian 

5 Menerima tamu yang terkait kebutuhan atau 

kepentingan data. 

Insidentil 

6 Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk 

kepentingan audit. 

Tahunan 

7 Memberikan persetujuan transaksi dengan nilai 

tertentu. 

Insidentil 

8 Mengawasi kesesuaian uang tunai yang tersedia 

dengan laporan keuangan yang diterima. 

Rutin 

9 Bertanggung jawab atas likuiditas koprasi. Tanggung jawab utama. 

10 Melakukan kontrol pemeliharaan asset. Rutin 

11 Memberikan persetujuan dan mengalokasikan 

dana yang dibutuhkan tiap divisi dan cabang, 

Tanggung jawab utama 

12 Membuat rencana anggaran tahunan untuk 

operasional. 

Tahunan 
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13 Memiliki pendidikan akuntansi. Job specification 

14 Tata cara kerja hanya berupa garis besar Informasi tambahan 

15 Memutuskan nilai maksimal yang dapat 

dihandle teller dan cabang. 

Insidentil 

16 Dampak kesalahan pengambilan keputusan 

mempengaruhi koperasi secara keseluruhan 

Informasi tambahan 

17 Melakukan penarikan uang tunai dari bank. Insidentil 
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Narasumber : Hani’am Mari’a 

Jabatan : Kepala Cabang Mangkang 

Waktu : 20 Januari  2017 

Tempat : Kantor Cabang  

Pewawancara : Saya mau tanya, yang pertama tu kalau tanggung jawab utama 

dari jabatan ibu sendiri itu apa ya? 

Narasumber : Yang jelas bertanggung jawab atas semua operasional disini, 

likuiditas kas, pencapaian target, mulai dari semua SDM, SDM 

tuh artinya ya temen-temen yang ada disini; mulai dari teller, AO 

(Account Officer), dan sebagainya, operasional dan semuanya ya, 

saya gitu. 
1 

Pewawancara : A… terus itukan disini ada surveyer-nya sendiri nggak? 

Narasumber : Iya ada. 

Pewawancara : Kalau itu ada surveyer ibu penagihan nggak ikut turun 

kelapangan
2
 gitu? 

Narasumber : Kadang ikut, kadang tidak, sesuai dengan kebutuhan.
2
 Ya kalau 

perlu ikut berarti saya ikut, kalau tidak perlu, dalam artian cukup 

dengan temen yang baian a.. itu cukup ya sudah a.. mereka 

berangkat sendiri, tapi kalau perlu saya ikut atau pas saya ada 

kesempatan, saya ikut, itu ya tetep saya ikut. 



ggggggg 
 

Pewawancara : Itukan kondisional, kalau yang sehari-hari dilakukan ibu apa 

aja? 

Narasumber : Tugas sehari-hari, sebenarnya agak menyimpang dari yang, job 

desc yang a… itu, karena memang disini terus terang wajib bagi 

saya disini, karena memang kadang-kadang, artinya saya juga 

dilapangan a… apa namanya, sebagai AO juga saya, jadi sebagai 

AO iya, sebagai surveyer iya, ya sebagai kepala kantor bagian 

oeprasional ya iya, ya lain-lain. Makannya kalau secara job desc 

yang diberikan pada saya itu ya memang mungkin secara 

keseluruhan disitu menganggarkan, mengorganisasi, 

merencanakan, bagaimana caranya mencapai target yang sudah 

ditetapkan, itukan planning secara umum, tapikan itu ternyata 

tidak a… tidak hanya itu saja yang, yang harus saya kerjakan. 

Ternyata masih ada yang lain terjun kelapangan, ketemu dengan 

anggota, a… ambilin simpananan, a… maksudnya ambilin 

tabungan itu loh, yang retail-retail setiap hari itu saya lakukan.  

Pewawancara : Kalau yang rutin musti dilakukan setiap hari? 

Narasumber : Yang dilakukan setiap hari ya... satu pertama, mulai yang pagi 

urut, rutin ya tiap hari menyiapkan kas, kalau saya. Menyiapkan 

kas karena itu kewajiban a… yang pertama, yang utama, begitu 

buka kantor kan yang pertama dan wajib kan kas tambahi, 

likuiditas terjaga, a… semisalnya kalau nanti ada penarikan, mau 
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ada pencairan, karena sudah ter a… ter, pokok e wes siap lah.
3
 

Terus apa lagi? 

Pewawancara : Kalau tugas-tugas yang dilakukan setahun sekali, tugas-tugas 

tahunan gitu? 

Narasumber : Tugas tahunan berarti ya a.. membuat laporan tahunan.
4
 Laporan 

tahunan, membuat RENSTRA
5
; Rencana Strategi untuk tahun 

depan, evaluasi satu tahun ini kan evaluasi juga, walaupun 

evaluasi bulanan juga ada, tapikan secara keseluruhan target 

tahunan pun kan perlu kita evaluasi
6
, mulai bulan pertama mulai 

Januari sampai Desember, sudah tercapai belum, kan itu juga 

masuknya dievaluasi atau tugas tahunan. Selain hal itu ya buat 

RENSTRA, ya dan lain sebagainya, merencanakan lagi. 

Pewawancara : Kalau mengenai ita… kan di jobnya itu ada yang menganalisis 

lingkungan pesaing, itu juga dilakukan? 

Narasumber : Ya, kan secara tidak langsung juga kan kita harus tahu pesing 

kita itu sepertiapa, a… seberapa kuat mereka untuk mendapatkan 

anggota dan untuk memfasilitasi anggota atau anggota mereka 

kan gitu. Jadi kita harus tahu kelemahan atau keunggulan mereka 

apa
7
, jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk paling tidak kan 

“Oh ternyata sana banyak keunggulannya”, kira-kira disini itu 

bisa menyaingi, atau paling tidak menstabilkan, sejajarlah dengan 

mereka, jadikan kita tidak jauh dibawah mereka, kalau ternyata 
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mereka jauh dibawah kita, ya itu menjadi salah satu keunggulan 

kita “O, berarti kita bisa lebih maju disbanding pesaing-pesaing 

yang disekitar kita.” 

Pewawancara : Terus itu kebijakan-kebijakan yang bisa ibu ambil sendiri itu? 

Narasumber : Kalau keputusan-keputusan itu biasanya memang sudah ada 

prosedur, jadi cabang itu berhak memutuskan semislkan 

pencairan, pencairan itu ada pltafonnya, maksimal platfon lima 

puluh juta itu, atau mungkin dibawah tiga puluh juta, karena 

mulai dari dua puluh juta, dua puluh lima ke atas itu harus sudah 

ada persetujuan dari manajer pemasaran
8
, kemudian lima puluh 

juta ke atas lagi perlu ada persetujuan dari direktur utama, terus 

nanti kalau seratus juta keatas perlu lagi persetujuan dari 

pengurus.  

Pewawancara : Kalau cara pengawasan ibu terhadap bawahan ibu, itu cara 

pengawasannya gimana? 

Narasumber : Kalau pengawasan memang tidak saya lakukan setiap hari, 

berkala
9
, karena bagaimanapun juga karyawan atau temen-temen 

selalu diawasi, selau diitu, setiap saat, setiap waktu,sepertinya 

kok, kayaknya kok seperti saya tidak percaya sama mereka, 

seperti diawasi, sedikit-sedikit ditanya, dan lain sebaginya, secara 

ini mungkin mereka akan, secara pemikiran mereka mereka akan 

jadi nggak bagus. Jadi kalau saya berkala, bisa jadi…, dan itu 
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fleksibel waktunya tidak harus tanggal ini, lam ini, dan lain 

sebagainya itu enggak, fleksibel, jadi kalau perlu saya sudah a… 

untuk menanyakan, a… mengenai progresnya seperti apa, terus 

kira-kira kendala seperti apa, apa hasilnya sudah sesuai dengan 

yang diinginkan apa belum biasanya seperti itu, kalau memang 

ada masalah dan lain sebagainya ya biasanya kita selesaikan, kita 

komunikasikan. 

Pewawancara : Kalau missal hasil-hasil pekerjaan itu diperiksa lagi sama ibu? 

Narasumber : Iya, karena kan gini secara tidak langsung, walupun secara, 

secara, apa namanya? Secara umum mereka sudah punya job desc 

masing-masing, sudah tahu kriteria dan pekerjaan masing-masing 

itu apa, apa, apa, tapi paling tidak saya kadang bisa memberikan 

pekerjaan yang diluar job desc mereka kerjakan tiap hari, 

mungkin bisa jadi a… nagigh atau apa, atau ketemu siapa, dan 

lain sebagainya, lah itu kan tetep otomatis kalau saya nyuruh, 

nantikan secara otomatis dia harus melaporkan hasil yang saya 

suruh, mana hsilnya, dan lain sebaginya, kan seperti itu.  

Pewawancara : Itu yang buat jadwal penagiahan itu ibu atau mereka buat jadwal 

sendiri? 

Narasumber : Ada beberapa jadwal yang mereka buat sendiri, ada beberapa 

jadwal yang saya buat, ada beberapa jadwal juga yang dibuat 

administrasi.
10

 Artinya kalau memang perlu dibutuhkan, kadang 
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kan gini; kalau disini itu pembagian tagihan kadang memang 

tidak sesuai dengan AO (Account Officer), AO itu artinya petugas 

yang seharusnya mereka diluar itu, karena kan adanya mutasi-

mutasi itu memang kan, ini yang harusnya diampu oleh mas Adi 

kan contoh; mas Adi kan pindah di kantor sana, otomatiskan tidak 

ada yang mengambil diluar itu, secara otomatiskan “Minta tolong 

dong yang ini puya ini a… lis tagihan punya a… Adi ini ada yang 

belum setor, ada yang belum bayar, bisa dong ditagih, diapa? 

Datangi kerumahnya atau mungkin nganter surat dan lain 

sebagainya.” kan seperti itu. 

Pewawancara : Kalau sekarang atasan ibu itu gimana ngawasin ibu? 

Narasumber : Gimana? 

Pewawancara : Atasannya, a… cara atasan mengawasi ibu itu gimana? 

Narasumber : Atasan saya? Kalau setahu saya selama ini, saya pribadi selalu 

mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan kondisi kantor saat 

ini. A… lebih spesifikasinya kalu ada masalah atau ada keluhan. 

Jadi saya tidak pernah menyembunyikan atau menyimpan sendiri 

masalah yang saya alami, jadi seketika itu saya mengalami hal ini, 

saya langsung lapor, saya langsung cerita, biasanya seperti itu. 

Mereka jauh lebih tahu a… lebih cepat tahu a… daripada dia 

harus menunggu. Kalau pengawasannyasih ya mungkin mereka 

lebih bisa mengawasi kalau menurut saya bisa jadi atasan saya 
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mengawasi saya atau a.. menilai saya dari kualitas pekerjaan yang 

saya hasilkan, kan seperti itu.
11

 Kan diluar itu hasil yang saya 

capai kana da kendala, nah kendalanya itu tadi langsung saya 

sampaikan, ini, ini, ini.  

Pewawancara : Kalau atasan ibu melakukan inspeksi mendadak juga nggak sih? 

Narasumber : Kalau itu sih sepertinya sih pernah, tapi kalau ditanya seberapa 

banyak, dlam tempo berapalama sih saya nggak bisa jawab, 

karena yang namanya itu kan nggak bisa direncanakan, dan kita 

nggak tahu jadwalnya kapan, berapa kali, dan sebagainya. Itu 

pernah terjadi.  

Pewawancara : Ibu kan dikasih job desc dari perusahaan menurut ibu job desc-

nya itu Cuma garis besar terus sisanya ibu mendeskripsikan 

sendiri apa yang dilakukan atau memang dikasihnya rinci? 

Narasumber : Kalau secara umum job desc yang disampaikan itu poin satu, 

poin dua, poin tiga, “udah ini kamu menjaga likuiditas, 

melakukan perencanaan, mengontrol, dan lain sebagainya” disitu 

mungkin hanya dikatakan a… poin pentingnya saja, nah 

kemudian kan bagaimana caranya bisa mendiskusikan, bisa 

melaksanakan, bisa menjagakan apa yang dituliskan dipoin-poin 

pertama tadi.
12

 Kalo disitu dijabarkan lengkap, nanti saya yang 

males bacanya.  
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Pewawancara : Menurut ibu dalam pekerjaan ini banyaknggaksih yang harus 

dipertimbangkan sendiri? Misalnya mau ngambil kebijakan gitu 

tanpa harus tanya atasan dulu gitu? Keputusan yang diambil 

sendiri banyak nggak? 

Narasumber : Kalau kepurusan yang sudah bisa diambil sendiri, sesuai 

kebijakan sama peraturan sudah ditetapkan, beberapahal yang 

silahkan ambil keputusan sendiri dalam kaitan masalah yang ini, 

kalau diluar kebiasaan ini harus konfirmasi kepusat, itu ada. 

Cuma kalau dikatakan secara kecilnya ya tidak mesti, kan gitu. 

Karena kan kondisi tiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap 

bulan kan berubah-ubah, fleksibel atau a.. apaya namanya? 

Kondisional sih, kalau itu kondisional menurut saya. 

Pewawancara : Itukan frekuensinya kondisional. Kalau dari proporsinya itu 

poinnya banyak atau beberapa poin? 

Narasumber : fifty fifty, kalau menurut saya.  

Pewawancara : Kalau menurut ibu kalau ibu ada keputusan-keputusan ibu yang 

salah itu seperti apa? 

Narasumber : Ya otomatis kalau ada keputusan yang keliru ya yang pertama ya 

secara umum tetep merugikan perusahaan, kan seperti itu. Segia 

apa ya, karena kita keuangan tetep kerugiannya secara material, 

seperti itu, walaupun kerugian itu tidak kerugian sepenuhnya
13

, 

contoh; kalau saya memberi keputusan pembiayaan, menganalisa 
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pembiayaan dengan platform sekian, namun kemudian terjadi 

kemacetan, atau jadi masalah, nantinya membuat pembayaran 

menjadi molor dan lain sebagainya. Secara umum, kantor dibulan 

seharusnya mendapatkan laba atau margin dengan seuai tagihan 

yang harusnya dibayarkan mereka, tapi karena mereka tidak 

membayar otomatis kan kantor tidak mendapat angsuran, atau 

macet, atau laba yang harus didapatkan, walupun nanti tetep 

mengembalikan apa yang menjadi kewajiban mereka. 

Pewawancara : Kalau terhadap moral bawahan pengaruh nggak? 

Narasumber : Kalau pengaruh ya, sedikit banyaknya ada pengaruh, karena 

bagaimanapun juga, kalau saya mengambil kebijakkannya salah
13

, 

contoh terkait tadi pengambilan keputusan pembiayaan, yang 

tidak masuk angsurannya, ya otomatis target secara keseluruhan 

kantor kan tidak masuk, itu imbasnya ya semua karyawan yang 

ada dikantor ini kena imbasnya, karena kena punishment, secara 

over all target kantor. Berartikan secara otomatiskan, mereka juga 

kena, kan pengaruh gitu.  

Pewawancara : A… mengenai target itu kan sudah ditentuin perusahaan, terus 

kalau ploting-ploting ke setiap orang atau memang dibagi rata 

bersama gitu? 

Narasumber : Kalau secara umum kantor ada target, kemudian sudah ada 

target personalnya juga.
14

 Ada target personal jadi contoh; saya, 
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saya ditarget setiap bulan harus melempar dua ratus juta, contoh 

nanti harus funding seratus juta contoh. Yang lainpun juga seperti 

itu, si A ini target bulan ini sekian, ini sekian. 

Pewawancara : Kalau ploting-ploting target individu itu sudah diploting dari 

pusat atau ibu yang nentukan? 

Narasumber : Kalau untuk tahun kemaren, per Desember kemaren, terakhir 

masih ditentukan pusat, jadi per… apa per… AO, per orang itu 

harus mempunyai pertumbuhan outending pembiayaan sekian, 

pertumbuhan funding sekian itu sudah ditentukan dari sana, jadi 

sudah.
14 

Pewawancara : Kalau ibu kerjanya lebih banyak dikantor, dalam ruangan gitu 

atau malah fifty fifty sama kegiatan dilapangan? 

Narasumber : Kalau saya cendrung memang kadang dikantor, kadang fifty fifty, 

kadang dilapangan lebih banyak tergantung keadaan dan kondisi 

pada saat yang dibutuhkan itu. Kalau itu pas tadi itu, saya harus 

survey, harus ke notaris, harus kemana dan sebagainya, 

kemungkinan saya kebanyakan lebih diluar. Kalau kemaren, yang 

kemaren karena di kantor banyak pencairan, pembiayaan 

berartikan saya lebih banyak dikantor, mungkin besoknya lagi 

saya lebih banyak mempersiapkan laporan untuk rapat, mungkin 

pembagian dana sebagainya, untuk administrasi dan sebaginya 

harus saya selesaikan, tandatangan, dan lain sebaginya, itu juga 
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bisa jadi banyak dikantor iya, kadang fifty fifty, kadang memang 

diluar, kondisional. 

Pewawancara : Kalau dalam keseluruhan satu bulan? 

Narasumber : fifty fifty. 

Pewawancara : Ibu bilang berkaitan sama notaris kan itu pihak luar perusahaan, 

kaitan pekerjaan ibu sama notaris apa? 

Narasumber : Notaris itu kalau dalam lembaga keuangan itu terkait dengan 

peningkatan jaminan pada saat pembiayaan. Karena kalau 

pembiayaan itu kalau dikita ada angkanya, dengan platform 

sekian harus menggunakan, a.. harus diikat dengan notaris, harus 

melakukanpengikatan dengan notaris.
15

 Nah notaris itu a… ada 

beberapa notaris yang bekerja sama dengan kita, nah kalau tadi itu 

saya bertemunya dengan notaris Kendal, karena rencanakan kita 

ada pengajuan yang pembiayaannya itu mengharuskan untuk 

melakukan pengikatan notaris, jadi saya masuk-masukan datanya, 

gimana enaknya, terus nanti prosesnya seperti apa, kira-kira 

selesainya kapan, dan bisa untuk pencairan. 

Pewawancara : Kalau frekuensinya, sering nggak bu? 

Narasumber : Enggak. 

Pewawancara : Cuma sewaktu-waktu saja? 
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Narasumber : Sewaktu-waktu saja, kalau saya memang bisa by phone, cukup 

kirim data, dan lain sebagainya, cukup kirim e-mail bisa, ya 

biasanya ya cuma via e-mail, tapi kalau memang keperluannya 

mendesak, dan urgent, dan perlu konsultasi yang lain-lain lagi ya 

saya ketemu langsung, gitu. Kadang juga nyuruh a… mas Adi 

juga, kalau habis dari suatu tempat sekalian lewat gitu.  

Pewawancara : Kalau misalnkan ada anggota yang ngajuin pinjaman, tapi 

syaratnyatuh… jaminannya nggak sesuai, itu ibu tetap cairkan 

atau konsultasi dulu dengan pusat? 

Narasumber : Tidak sesuai maksudnya? 

Pewawancara : Tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. 

Narasumber : Ada beberapa hal yang terkait dengan jaminan dan pembiayaan. 

Memang yang namanya pembiayaan memang tidak terlepas dari 

jaminan. Memang ada beberapa hal yang kadang itu diluar batas 

atau diluar toleransi, atau peraturan.
16

 Contoh; melakukan 

pembiayaan untuk spedamotor sebagai jaminan, setinggi-tinginya 

tuh 60% dari harga pasar atau harga jual pokoknya, tapi bisa jadi 

saya lebih dari 70% atau lebih dari 60%, dianggap 70%. Dengan 

catatan satu, mungkin dia anggota lama, karena kan gini, contoh; 

sampean pembiayaan sudah dari lima tahun yang lalu, tahun 2012 

katakan lah, pembiayaan lima juta jaminannya sepeda motor ini 

yang sekian tahun sudah lunas. Pengajuan lagi dengan jaminan 
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yang sama dengan platform yang sama, otomatis saat pada saat 

dia pengajuan lagi yang ke tiga jaminannya masih sama 

platformnya masih sama. Padahal secara nilai penyusutan barang 

jaminan tersebut kan sudah berkurang, semakin tahun semakin 

menurun, tapi dengan loyalitas mereka, loyalitas anggota kita 

yang tadi, dia sudah baik, lancar, seperti sudah keluarga sendiri 

ya, keluarga sendiri karena sudah berhubungan selama empat 

tahun, lima tahun kan lembaga, dan anggota seperti sudah terikat 

kan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, dan itu 

biasanya saya komunikasikan. Contoh kemaren, baru saja terjadi, 

ada anggota a… untuk pembiayaan sudah anggota lama, butuh 

pembiayaan, tapi kalau dilihat dari nilai transaksi jaminannya 

tidak mengcover, artinya tidak mengcover itu melewati batas 

yang tadi saya sampaikan, nilai transaksinya itu lebih dari 60%, 

diangka 70% kira-kira gimana, gitu. Jadi saya tetep minta 

pertimbangan atasan saya a… walaupun saya tidak ketemu 

langsung paling tidak saya komunikasikan atau via SMS, atau via 

WA ya, seperlunya. 

Pewawancara : Kalau atasan langsung ibu itu siapa ya? 

Narasumber : Kalau atasan langsung terkait pembiayaan itu, saya biasanya 

konsultasi sama Manajer Pembiayaan, kalaupun sama Manajer 

Pembiayaan disuruh konsultasi sama Direktur Utama saya 

langsung kedirektur utama. 
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Pewawancara : Kalau atasan langsung dalam berbagaihal, dalam struktur 

organisasi itu? 

Narasumber : Direktur utama. 

Pewawancara : Tapi ibu berkoordinasi dengan atasan-atasan yang lain juga? 

Narasumber : Iya, karena secara tidak langsung diatas saya kalu terkait 

masalah pembiayaan, kalau pembiayaan itu kan manajer 

pembiayaan, jadi ya secara tidak langsung saya berkomunikasi, 

ini kok saya menemui hal seperti ini, kira-kira punya solusi atau 

jalan keluar seperti apa, enaknya gimana, atau memang “O, sudah 

terselesaikan.”, cukup dengan manajer pembiayaan ya sudah, saya 

tidak maju lagi atau naik lagi ke Direktur Utama. Tapikan kalo 

memang ini usul saya ini a… saya sampaikan ke manajer 

pemasaran, tapi kok ketok e saya harus naik lagi, biasanya saya 

langsung, saya ambil jalan pintas, lebih cepat lebih baik, nah baru 

nanti kalau sudah Acc langsung nanti baru “Pak, ini saya sudah 

telefon, pak Khoir gini, gini, gini beliaunya mengiyakan dengan 

catatan seperti ini.”, ya saya sampaikan, terus biasanya beliau ini 

menyampaikan sama. 

Pewawancara : Berarti itu sering ya berhubungan sama a.. terutama bagian 

keuangan tadi? 

Narasumber : Kalau bagian Manajer Pemasaran sering saya. 
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Pewawancara : Kalau SDM jarang? 

Narasumber : Kalau SDM malah a… lebih sering lagi. Lebih sering lagi 

karena memang membahas atau yang di… kejakan itu walaupun 

memang tidak cukup signivikan, biasanya sedikit-sedikit tapi 

terus. Ada… aja walaupun hal-hal yang sepele tapi komunikasi 

itu, walaupun kadang satu hari membahas ini…, tapi ya sudah. Ya 

sama seringnya lah sama pemasaran sama SDM, menurut saya 

selama ini sama seringnya. 

Pewawancara : Kalau sama kepala cabang lain, atau bawahan kepala cabang lain 

itu sering? 

Narasumber : Kalau itu jarang. Jarang a… sesuai dengan kebutuhan. Kalau 

memang perlu kita berkomunikasi ya kita harus komunikasi. 

Pewawancara : Biasanya komunikasinya mengenai apa ibu kalau sama kepala 

cabang lain? 

Narasumber : Ya terkait. Karena kan gini, kantor cabang yang satu dengan 

yang lain kadang ada, masih ada ikatan atau ada sing (yang) 

kepala cabang sana masih ada kewajiban disini, biasanya tanya 

“Ini mas gimana si ini, ini, ini? Gimana mas? Kira-kira seperti 

apa?”. Kadang kadang ya curhat “Punyaku kok seperti ini, seperti 

ini, seperti ini? Disana seperti apa? Kira-kira gimana?”. 

Pewawancara : Mengenai segmentasi juga itu, diskusi sama? 
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Narasumber : Kalau itu jarang. Paling ya sekilas aja. Cerita-ceritanya paling 

ya, serita dasar lah, tidak spesivik-spesivik, secara umum. 

Gambaran secara umum saja. 

Pewawancara : Itu saja bu yang saya tanyakan. 

Narasumber : Sudah? Nggak lagi? 

Pewawancara : Sudah bu.  
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Bertanggung jawab atas semua kegiatan 

operasional cabang, likuiditas cabang, 

pencapaian target, dan SDM. 

Tanggung Jawab Utama 

2 Ikut turun kelapangan untuk penagihan bila 

diperlukan. 

Insidentil 

3 Menyiapkan kas untuk menjaga likuiditas. Harian 

4 Membuat laporan tahunan. Tahunan 

5 Membuat rencana strategi. Tahunan 

6 Melakukan evaluasi bulanan dan tahunan. Rutin 

7 Menganalisa lingkungan dan pesaing. Insidentil 

8 Memutuskan pemberian pinjaman hingga nilai 

nominal Rp 25.000.000,- 

Insidentil 

9 Melakukan pengawasan dan evaluasi bawahan. Rutin 

10 Membuat jadwal tertentu untuk bawahan. Rutin 

11 Atasan menilai kepala cabang melalui kualitas 

pekerjaan. 

Informasi tambahan 

12 Tata cara kerja hanya berupa garis besar. Informasi tambahan 

13 Kesalahan pengambilan keputusan 

menyebabkan kerugian material dan turunnya 

moril bawahan. 

Informasi tambahan 
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14 Melakukan ploting target tahunan ke bulanan, 

dan menentukan target tiap AO (Marketing). 

Tahunan 

15 Melakukan akad (perjanjian) peminjaman 

dengan anggota. 

Insidentil 

16 Terkadang menghadapi permintaan yang 

bertentangan dengan peraturan. 

Informasi tambahan. 
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Narasumber : Robi Aryanto 

Jabatan : Manajer Marketing 

Waktu : 2 Februari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Ini bisa dijelaskan lagi lebih jelasnya mengenai tanggung jawab 

utama bapak! 

Narasumber : Ini, tanggung jawab saya memonitor dulu a… terkait dengan 

pencapaian pembiayaan, kolektibilitas.
1
 Pembiayaan buat saya, 

kalau pembiayaannya sutik ya saya marah, terus kolektibilitas itu 

terkait angsuran, pembiayaan itu pelemparan. Pelemparan itu 

katakanlah “Ternyata ada maal sekian, kok pelemparan dana 

keanggota kok sedikit.”, itu saya marahi. Terus terkait 

kolektabilitas, misalkan yang seharusnya angsuran dapat sekian, 

nggak dapat sekian, saya juga marah. Kalau edukasi itu kan setiap 

bulan terkait dengan temen-temen a… product knowlage yang 

terutama itu semua AO dan surveyer.
2 

Pewawancara : AO itu singkatan apa ya? 

Narasumber : A… Account Ovicer. Terus ya intinya yang utama ini dengan 

pembiayaan-pembiayaan itu pelemparan, collecting itu angsuran, 

kemudian sebulan sekali itu saya memberikan edukasi terkait 
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dengan knowlage, pengetahuan a… Account Officer, sama 

surveyer. 

Pewawancara : Jadi ke pencapaian target ya pak? 

Narasumber : Betul, kepencapaiannya.  

Pewawancara : Itu pengecekan target sifatnya rutin, rutinnya tuh berapa minggu 

sekali, atau berapa hari, atau sebulan sekali? 

Narasumber : Seminggu sekali sih. A… setiap hari sih update, update terkait 

dengan pencapaian, kan kesehariannya update. Update 

pencapaian cabang, jadi pencapaian cabang itu a… seperti 

pembiayaan, dan angsuran.
3 

Pewawancara : Kalau koordinasi dengan cabang untuk apa ya? 

Narasumber : Dengan cabang terkait dengan kira-kira cabang itu ada kendala 

apa, kira-kira strategi yang harus kita pilih apa, dengan setiap 

bulan kan, kondisinya kan beda-beda.
4
 Katakanlah apasih yang 

menjadi permasalahannya setelah mengetahui update ini, 

makannya setelah mengetahui update ini kita baru koordinasi, 

koordinasi itu langsung on the spot ke cabang, “Ini kok ini, 

sistemnya seperti apa?”. Jadi kondisi bisa jadi eksternal, bisa jadi 

internal, kalau eksternal a… salah satunya competitor, yang ke-

dua berkait dengan regulasi pemerintah, terkait dengan ini 

sehingga terpengaruh. Kan kalau sudah internal SDM kah, atau 
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strateginya salah, jadi macem-macem itu kita coba koordinasi 

cabang setiap bulan a… intinya terkait dengan hasil, kemudian 

hasil “Kok seperti ini?”, kita breakdown ”Kok ngene? Sebap e 

opo?”, kita ambil, kita pecahkan permasalahannya.
5
 Setiap 

cabang berbeda-beda permasalhannya, misalkan cabang A, B. 

Kitakan cabang ada lima ya, cabang kosong dua, tiga, empat, 

lima, enam. Permasalahannya disini tergantung, karena tempatnya 

beda-beda ya, pasarnya atau segmennya beda-beda, ada cabang 

yang segmennya otem, rahn, itu gadai, jadi kita fokus dicabag 

sekarang, karena bahan tetes. 
6
Terus di Sambiroto-Tembalang, 

karena apa? Ada UNIMUS, STIKES, UNDIP, dan lain 

sebagainya. Klau cabag lain lebih a… tidak ada spesialisnya, 

lebih ke spesialis cabang kosong dua pun spesialisnya ke funding, 

mencari dana. Yang lain lebih kepembiayaan biasa, ya lending, ya 

funding, ya a… collecting. 

Pewawancara : Itu survey akhir insidentil, itu dilakukan bila ada apa? 

Narasumber : Itu bila nilai pinjaman besar. Nilai pinjaman besar untuk survey 

akhir saya a… di atas lima puluh juta, baru saya. Harus survey 

lapangan langsung, harus.
7 

Pewawancara : Itu, saya waktu kecabang itu ada yang bilang bisa ngajuin 

program sendiri, misalkan kalau program untuk anak sekolah itu 

kebapak ngajuinnya? 
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Narasumber : Itu memang ada beberapa program-program yang a… program 

itu bisa jadi dari bawah keatas, atau dari atas kebawah. Artinya 

dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat. Jadi ada beberapa 

yang cabang punya pemikiran a… “go to school”, atau diakhir 

tahun, go to school itu berarti terkait dengan funding, jadi 

bagaimana mereka untuk kebutuhan biar nabung. Sebenernya 

funding sama lending itu berkesinambungan, dimana kita funding 

disitu ada potensi pembiayaan, pun demikian disaat kita coba 

lending disitupun ada potensi funding. Kalau terkait program-

program itu memang sounding-nya dari bawah melalui saya, terus 

saya coba komunikasikan dengan manajemen, sama atasan, kalau 

memang bagus, kenapa tidak?
8
 Kita acc, tapi yang menentukan 

acc atau tidak, bukan saya tapi manajemennya. Jadi gitu, cabang 

ke saya, saya coba godog kemenejemen; itu saya, pak Bancol, pak 

Khoir, Manajer Pemasaran itu saya, kemudian Operasional, dan 

Direktur.  

Pewawancara : Terus ini rencana strategi dan kebijakan pemasaran bersama 

manajemen, itu termasuk pengembangan produk juga ya pak? 

Narasumber : Ya… pengembangan produk itu salah satunya juga diambil dari 

situ.
9
 Jadi setiap akhir tahun kita coba evaluasi “Kita kondisi 

gimna? Kita posisi dimana?”, ya a… “Saat ini haruskah kita 

ekspansi? Haruskah kita pengembangan produk? Apakah kita 

harus memantapkan a… apa namanya? Mematapkan pada posisi 
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kita sekarang saja?”, itu kan hasil dari tahun berjalan. Itu nanti 

harus tetep, apa namanya? Perhitungan-perhitungan, etrmasuk 

teori SWOT ya itu, kemudian begitu liat kita diposisi
6
. Kan bisa 

dihitung, kia posisi dimana? Terus dilihat ada peluang, ada 

kekuatan, dan sebagainya, sehingga “Oh, kita posisi disini! 

Berarti kita harus ekspansi.”, pun juga dengan hasilnya, hasil 

real-nya. Hasil real-nya ternyata di 2016, misalnya “Kita ternta 

sekian! Berarti kita harus ekspansi nih. Oh sekian ternyata hasil 

kurang sehat! Yasudah berarti kita bertahan dan memantapkan 

lagi, dengan cabang yang sudah ada.”, seperti itu. 

Pewawancara : Itu termasuk pembukaan cabang yang baru juga? 

Narasumber : Itu di ekspansi, ekspansi itu pembukaan cabang. Kalau hasilya 

bagus, memungkinkan buka cabag, ya kenapa tidak?
9
 Tapi kan 

buka cabang kan tidak gampang, kita harus coba kesana kira-kira 

yang mau kit bidik daerah mana, kita terus, minimal survey 

kelapangan, kondisi masyarakatnya gimana? Pekerjaannya 

gimana? Dan keamanan daerah disitunya gimana? Banyak ini, 

pertimbangan-pertimbangan yang harus. Tentu kan tadi 

pertimbangan utamanya kan dana, kalau kita dana pencapaiannya 

over, yam au ngak mau kita harus ekspansi, perkembangan 

produk seperti itu.  
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Pewawancara : Kalau yang ngurus perizinan pembukaan cabang dan lain-lain itu 

bapak? 

Narasumber : Salah satunya iya. Jadi a… itukan data-data terkait dengan 

pembukaan ini kan sudah ada ya, mengenai DP, dan sebagainya.
10

 

Kita sudah ada disini, tinggal konfirmasi ke dinas, tapi kita kan 

a… saat ini kan sudah a..SK (Surat Keputusan) Jawa tengah ya, 

sudah it’s ok lah kalau di Jawa Tengah, hanya sekedar informasi 

ke dinas koperasi terkait, lingkungan situ KBRI, kelurahan, itu 

harus tahu apalagi keamanan Bandiksar dari polisi, tentara itu ya, 

berarti kapasitasnya.  

Pewawancara : Ini untuk mengenai pertimbangan sendiri, pertimbangan sendiri 

seperti apa yang perlu diputuskan oleh bapak? 

Narasumber : A…. Pertimbangan sendiri terkait misal katakanlah, pembiayaan 

ya kalau pemasaran kan dipembiayaan. Misal pembiayaan 

angsurannya terlalu tinggi sehingga bagi saya biar angsurannya 

rendah, jangkanya di tinggiin, diperpanjang, saya sendirikan, 

misal empat tahun, jadi tiga tahun ya. Nggak jalan kan “Ini pak 

ada yang minta empat tahun.”, “Ya udah, kasih empat tahun.”, 

contohnya seperti itu.
4 

Pewawancara : Kalau survey kepuasan pelanggan itu dilakukan oleh bapak? 

Narasumber : Bukan. Itu bagian operasional. Service excellent itu dari bagian 

operasional.
11
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Pewawancara : Di kuesioner kadang-kadang menghadapi lingkungan kerja yang 

bertentangan, dan kadang harus dicari pemecahannya. Itu 

kejadian kayak apa sih?  

Narasumber : Ini lah kalau kaitan-kaitan dengan pembiayaan banyak sekali 

a… permasalahan yang dihadapi. Misalkan ya, inikan syariah, 

syariah kan a… bagaimana kia memberikan solusi yang solutif? 

Jadi katakanlah ada anggota yang wanprestasi a… jadi kadang-

kadang harus mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan, sehingga 

memang kadang ini juga, kadang a… sebenernya bertentangan ya 

artinya, bertentangan disini secara SOP-pun, katakanlah 

angsurannya wes sakuatmu, katakanlah sebenernya standarnya 

sudah layak kita lelang, kita tarik, tapikan kadang kita haru sambil 

sikap yang sifatnya bertentangan.
4 

Sebenarnya harus kita tarik, 

tapi kita lihat keluarganya, kondisi finansialnya, sehingga hal-hal 

yang, hal-hal itu yang kadang-kadang a… perlu pertimbangan 

juga, tapi itu kita perlu ambil solusi yang memang bisa membuat 

pihak dia jalan, pihak kita juga jalan. Karena kan kalau kita nggak 

kasih solusi yang solutif nanti orang kan mikirnya, akhirnya terus 

“Ternyata kok ngono? Wah aku ngene, ngene, ngene! Tidak 

memberikan solusi, malah menambah beban!”, dan lain 

sebagainya. Ya mungkin kalau kita nggak bisa ambilkan solusi 

bisa jadi beban buat mereka. Itukan bertentangan, tapi ya orang 
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lapangan bertemu dengan yang seperti itu, terkait dengan 

pembiayaan. Jurusan apa mas? 

Pewawancara : SDM. 

Narasumber : Sikologi? 

Pewawancara : Enggak, manajemen. Ini bapak hubungannya dengan kepala 

cabang aja? 

Narasumber : Sebenernya sih saya tetep kepala cabangnya, kalau anak-anak 

ada apa-apa ya tetep kepala cabangnya. Harus tetep sesuai dengan 

apa? A… prosesnya, sesuai dengan garis, kepala cabang, baru 

kepala cabang lanjutkan kesaya. 

Pewawancara : Itu kan bapak kadang-kadangkan bapak kerjanya diluar, itu 

kalau diluar ngapain aja? 

Narasumber : Itu tadi survey akhir.  

Pewawancara : Klau itu, selain survey akhir itu? 

Narasumber : Nggak ada. 

Pewawancara : Kalau intensitasnya banyak pak? 

Narasumber : Ya banyak, pembiayaannya gede-gede kok. Ini saja saya 

harunya ke salatiga, cuma kadung sudah janji sama situ. Tadikan 

ada pembiayaan dua ratus juta ini, posisi anggunan di Tuntang 

sana. Tadi sama mbak Handa sudah janjian setelah pak Khoir. Ya 
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jadinya saya minta sama kepala cabangnya dulu, untuk coba 

memberikan data awal, atau data itu. Kalau data awal sudah 

bagus, ya berarti saya tinggal memastikan hal-hal lain-lain ya, 

karena itu proyek, kan harus jelas prospeknya, confirm dengan 

depertemen terkait mengenai TPK. 

Pewawancara : Sudah pak itu saja. Terimakasih, maaf mengganggu. 

Narasumber : Tidak apa-apa. Sama-sama. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Bertanggung jawab atas pencapaian target 

pembiayaandan kolektabilitas koperasi secara 

keseluruhan. 

Tanggung Jawab Utama 

2 Memberikan edukasi mengenai product 

knowledge pada semua karyawan, terutam AO 

(marketing) dan surveyor. 

Bulanan 

3 Memantau perkembangan pencapaian cabang. Harian 

4 Membantu membuat strategi cabang dan 

membari pemecahan masalah yang dihadapi 

cabang. 

Insidentil 

5 Melakukan evaluasi atas kinerja/ pencapaian 

target pembiayaan dan koletabilitas cabang. 

Insidentil 

6 Melakukan analisis lingkungan dan segmentasi 

cabang. 

Tahunan 

7 Melakukan survey lapangan dan memberi 

persetujuan untuk pinjaman diatas Rp 

50.000.000,-. 

Insidentil 

8 Menyampaikan dan mematangkan usulan 

program dari cabang ke management. 

Insidentil 

9 Melakukan pemngembangan produk dan 

ekspansi bila memungkinkan. 

Insidentil 

10 Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Insidentil 
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pembukaan cabang baru/ ekspansi. 

11 Survey service excelent Manajer Operasional 
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Narasumber : Khoiridin 

Jabatan : Direktur Utama 

Waktu : 2 Februari 2017 

Tempat : Kantor Pusat 

Pewawancara : Pengendalian internal itu bukan bawahan langsung dibawah ya? 

Narasumber : A… iya setarasih cuma dia berbeda.  

Pewawancara : Kalau menentukan arah perusahaan
1
 itu gimana? 

Narasumber : Visi, Misi, itu
1
 kan. 

Pewawancara : Itu yang nentuin bapak
1
? 

Narasumber : Iya, heeh.
1 

Pewawancara : Kalau strategi-strategi juga? 

Narasumber : Strategi, iya. Jadi progress, mulai dari progress strategi, a… 

mulai dari analisa sih, analisis, kemudian buat strategi, kemudian 

program.
2 

Pewawancara : Itu kalau pembuatan strategi itu tahunan atau tiap bulan? 

Narasumber : Kalau a… ini tiga tahun kan, untuk strategi jangka panjang, tapi 

setiap tahun karena kondisi eksternal terjadi perubahan ya kita 

harus melakukan penyesuaian. A… supaya visi tiga tahun bisa 

tercapai, tapi strateginya bisa ubah tahunannya.
3
 Ketika strategi 
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itu kita rubah kan otomatis programya menyesuaikan peubahan. 

Makannya kita setiap tahun ada review, review lingkungan, 

review tehadap kinerja 2000 apa, tahun sebelumnya. Kemudian 

dari review-review itu kita harus menetapkan strategi. Yang 

paling susah memang menetapkan strategi, dari strategi itu baru 

saya buat program-programnya, nah nanti program ditailnya 

ditemen-temen, ya dimasing-masing manajer, diunit-unitnya.
4
 

Jadi kalau saya buat O… untuk  apa? Operasional ya, operasional 

didalamnya ada SDM, operasional itu programnya harus ini, ini, 

ini, ya detailnya kembangkan, untuk SDM ini, ini, ini. Kemudian 

untuk pemasaran programnya ini, ini, ini. Tentunya detailnya 

harus diulas sendiri dimasing-masing unit untuk didiskusikan.  

Pewawancara : Kalau riviewnya itu tiap tahun atau tiap bulan? 

Narasumber : Ya bulanan ada, MONEV (Monitoring dan Evaluasi) bulanan. 

Nah reciting (review terhadap target) itu ada enam tahun, enam 

bulan ya.
5
 Kan bisa jadi itu targetnya terlalu beasr, atau a… 

targetnya sudah selesai misalkan. Enam bulan sudah rampung kan 

berarti harus, harus diseting ulang targetnya, maka ada reciting itu 

a… review terhadap target itu enam bulan sekali. Karena kalau 

sudah selesai karyawan ngerogro kan, “Wes rampung kok.” nah 

kan, maka enam bulan itu kita review, kalau terlalu besar mana 

yang harus kita turunkan, supaya tidak menurunkan motifasi. 
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Kalau terlalu berat atau ringan sama bisa motifasi turun, itu yang 

kita jaga.  

Pewawancara : Kan dari kemarin saya wawancara yang lain juga, itu kalau 

persetujuan akhir buat pecairan pinjaman itu bapak ya? 

Narasumber : Jadi tahapan-tahapannya ada. Kalau diatas 50 (juta rupiah) 

sampai dengan 100 (juta rupiah), maka saya persetujuan akhir, 

tapi kalau dah diatas 100 (juta rupiah) maka ada komite dengan 

pengurus.
6
 Kayak ini ya, sama-sama menjaga. 

Pewawancara : Kalau bapak ngawasin bawahan gimana caranya? 

Narasumber : Setiap hari kan saya harus mantau perkembangan baik lending, 

funding, operasional, gitu kan. A… dengan IT itu kan keliatan, 

progresnya seperti apa.
7 

Pewawancara : Oh, litany dari software. 

Narasumber : Iya, dari software. Dengan seperti itu kelihatan, bahwa 

inimisalkan “Ini perlu. Ini si ini pie to sampai tanggal sekian 

masih a… sekian? Treus bagian ini.”, itu perlu dimonitoring. 

Pewawancara : Denger-denger tuh bapak sering ke cabang ngecek-ngecek 

tuh…? 

Narasumber : Iya. Kalau itu minimal paling tidak satu bulan satu kali. Kalau 

kinerja sih kita bisa lihat dari a… apa? Dari program IT itu bisa. 
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Nanti kan kita juga memastikan, lihat ke sana lihat kondisi, bukan 

hanya kondisi kinerjanya saja kan, kondisi fisik kantor, kondisi 

dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kenyamanan 

anggota.
8
 Kan bisa juga ditemukan yang harusnya tidak disini 

letaknya, bisa saja dokumen-dokumen yang tidak disini letaknya 

diletakan disini, gitu kan. Itukan IT tidak bisa. Kalau kita exiting 

langsung a… apa? On the spot dilapangan misalkan ini ya, kertas 

ini kan konsumsi internal, ternyata ada di meja a… depan, nah ini 

kan temuan. Nah nanti tetep saya checking operasional “Apakah 

ini sudah ada aturan ini? Temen-temen sudah tahu apa belum?”, 

Jangan-jangan belum tahu mana dokumen yang sifatnya internal, 

mana yang eksternal. Sayakan dateng tagihan anggota misalkan 

ketinggalan di meja PJS, kan resiko kalau orang tahu, orang lain 

tahu, kemudian difoto, dikasihkan temennya “Ini loh tagihan. Loh 

kok ngerti?”, nah ini apa? jadi aspek kerahasiaan orang. Atau 

misalkan buku tabungan, dan lain sebagainya, atau rekening 

koran yang ketinggal atau gimana, orang lain bisa baca, ini kan 

jadi resiko. Juga kan on the spot itu kan fungsinya bisa jadi 

masukan. 

Pewawancara : Ini, mengkaji ulang… 

Narasumber : Mengkaji ulang management. 

Pewawancara : Mengkaji ulang management, ini maksudnya gimana pak? 
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Narasumber : Kan kita punya aturan-aturan ya, aturan baik di-SOP, panduan 

mutu, itukan harus, “Itukan a… temen-temen masih jalankan itu 

nggak sih?” gitu kan, “Menjalankan SOP nggak sih?”. Ternyata 

misalkan “Oh, masih.”, kemudian, dan itu rutin ya. Itu kan tidak 

harus rutin setiap hari, setiap bulan sekali kita juga riview. 

Termasuk tadi “Ada temuan ini.”, maka kita harus kaji ulang 

terhadap temuan yang dilapangan, dengan aturan yang “Sudah 

ada aturannya belum?” kan ternyata, “Oh belum ada aturannya. 

Oh, berarti harus kita buat.” entah itu nanti dalam bentuk surat 

edaran, entah itu dalam a… apa surat intruksi, dan lain 

sebagainya.
9
 Hanya yang paling banyak kita surat edaran gitu, 

karena kalau langsung memperbarui SOP, memperbarui panduan 

mutu atau SOM (Standar Operasional Mutu) itu kelamaan. Maka 

langsung kita buat surat edaran, gitu kan. Termasuk misalnya 

“Kok ini masih ini a… apa? Surveyer ada hal-hal yang kita 

temukan.”, misalnya kan, kan analisa juga saya harus tahu. “Ini 

ada beberapa hal yang jadi kelemahan kita.”, berarti kan harus 

diterbitkan surat edaran, nggak langsung merubah, a.. apa? 

Merubah atau menambah atau ini terkait proses kerja yang 

diperlukan.  

Pewawancara : Ini tugas insidentilnya apa? Karyawan dan perusahaan lain? 

Narasumber : Yang mana? Yang ini? Kerjasama dengan perusahaan dan 

karyawan lain.
10

 Entah itu dengan Bank, entah itu, kan 
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perusahaan lain belum tentu koperasi. A… dengan bank, a… 

dengan apa? A… dengan yang lain ya. Kalau yang lain juga 

asosiasi, karena kita juga bagian dari asosiasi, maka setiap bulan, 

atau kadang-kadang tertentu, itukan bisa jadi satu bulan lebih dari 

satu kali, a… sampai di dalam kota atau di luar kota.  

Pewawancara : Kalau tahunan itu yang tadi ya pak? 

Narasumber : Ya, strategi dan anggaran.
2
  

Pewawancara : Kalau penentuan target itu bapak juga? Atau cuma menyetujui? 

Narasumber : A… saya harus tetep yang membuat, ya kan? Tapi reviewnya, 

harus di… karena secara kelembagaan ini a pengurus yang 

menentukan kebijakan. Saya yang mengusulkan kebijakan, tapi 

kan “Apakah kebijakan ini disetujui atau tidak?” kebijakan iniya, 

kebijakan makronya. Berarti kalau sudah disetujui pengurus, saya 

harus buat kebijakan umumnya, nanti kebijakan umum diturunkan 

kepada teman-teman, nanti kebijakan detailnya.
11

  

Pewawancara : Berarti target itu cuma mengusulkan saja. 

Narasumber : Jadi usulnya, kita usul sekian. Dengan apa? Ya tadi ada 

reasoning-nya dulu. Dari analisa lingkungannya, dari ini, dari 

sebagainya, sehingga.
2
 Kan tetep siapapun pingin target itu besar, 

iya kan? Siapapun pemilik atau wakil dari pemilik perusahaan 

pinginnya “Loh kenapa nggak bisa targetnya besar?”, seperti itu. 
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Tapi kalau posisi saya, saya mempertimbangkan dari kepentingan 

anggota yang diwakilkan oleh pengurus, juga kepentingan temen-

temen dari sisi pengelola, yang kemampuannya sekian, maka kita 

ajukan itu dua kepentingan. Anggota kan pinginnya SHU-nya 

(Sisa Hasil Usaha) gede, “SHU-nya kok kecil?”, kalau di PT 

(Perseroan Terbatas) itu deviden lah, kalu gedenya pinginnya 

gede lah. Tapi kan juga kemampuan dengan kondisi lingkungan 

seperti ini ya, ketika kita pus\tuskan “Ah, nggak mampu lah. Sak 

jalannya.” kan bisa gitu, maka kita harus perhatikan.  

Pewawancara : Tata kerja bapak hanya ini, visi-misi perusahaan saja? 

Narasumber : Iya, yang paling utama ya. 

Pewawancara : Ini pake pertimbangan sendiri ya? A… pekerjaan bapak? 

Narasumber : Ya kalau apa? ya kalau ngambil kebijakan secara umum tadi 

feeling lebih banyak kan. Kalau pengurus fungsi ininya kan share, 

ini terakhir apapun keputusan harus kita ini. Nati day to day-nya 

kan nggak mungkin mengandalkan a… orang lain, karena untuk 

operasional harian, decision making terakhir ya saya, gitu kan. 

Kemampuan yang penting memang a… ya tetep masukan dari 

temen-temen harys saya minta ya, karena tidak mungkin kita 

ngambil keputusan sendiri gitu kan, tapi pengambilan keputusan 

itu sendiri harus berdasar dari pengalaman yang ada.
12 
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Pewawancara : Berarti bapak itu sehari-hari maslahnya nggak pernah sama ya? 

Beda-beda terus? 

Narasumber : Nggak pernah sama. Kan udah di a.. manajerial kan masih 

operasional, jadi masalahnya masih seputar operasional. Tapi 

kalau sudah disaya, berartikan semua maslah kembali kesaya, 

mulai dari pemasaran, kendala apa di pasar? Kendala duit 

penagihan, kendala di funding, semua kan a… muarany ending-

endingnya, muaranya saya harus ngambil keputusan.
13

  

Pewawancara : Terus analisis lingkungan, itu bapak mempertimbangkan semua 

faktor itu? 

Narasumber : Iya. 

Pewawancara : Itu dibantu manajer-manajer atau buat sendiri? 

Narasumber : Ya tetep, apa? Kalau dari management kitakan sifatnya a… 

masukan ya, memberikan ini. Tapi secara umum harus, harus kaji, 

belum tentu apa yang disampaikan oleh manajer itu, pas gitu.
4
 

Jadi kan karena mempertimbangkan “Daripada oh iki” apa? “Saya 

sampaikan seperti ini, belumtentu baik buat saya, atau tidak baik 

buat unit saya.”. Tapi kalau saya mikirnya apa yang terbaik buat 

perusahaan? Bukan unit, tapi apa yang terbaik buat perusahaan? 

Jadi kitakan masih kecil, bayangkan kalau perusahaan yang udah 

gegde, ini kan masing-masing punya ego sendiri-sendiri, mana 

yang apa? riset lingkungan yang menguntungkan saya, atau 
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merugukan, yang kira-kira untuk pembenaran terhadap 

pencapaian kinerkjanya, atau kira-kira ben (supaya) rak (tidak) 

ditarget-target gitu, kan gitu. Misalkan nek (jika) dimunculkan 

segini nanti ditargetkan besar, atau sebaliknya kalau ngene (gini) 

dikira pesimis, bisa seperti itu kan. Maka kita bisa melakukan 

kajian sendiri, kan diini, dimata kuliah kana da mata kuliah 

“Kajian Lingkungan”, dulu itu ALU. Ada nggak? 

Pewawancara : Bukan ALU pakainya, saya juga lupa. 

Narasumber : Kalau disempitkan lagi kan jadinya SWOT. 

Pewawancara : Jadi SWOT iya. 

Narasumber : Tapi kan umumnya dari analisa lingkungan usaha atau ALU ya. 

Nanti kan dipilah menjadi internal, eksternal, nanti dari internal, 

eksternal dipisahkan lagi menjadi kekuatan kelemahan, peluang, 

ancaman, terus dikuadran kan. Kira-kira perusahaan kita 

dikuadran mana? Nanti kalau ketemu kuadrannya baru kita 

merumuskan strategi.
2
  

Pewawancara : Itu proseduralnya dipakai gitu pak? 

Narasumber : Iya, kalau. Nek saya contohkan sepak bola. Sepak bola itukan 

lawannya senantiasa berubah.
13

 Targetnya dia, jadi juara setiap 

ketemu lawan otomatis lingkungan yang berubah, dia harus ubah 

strategi kan, menentukan, nek (kalau) bahasa umumnya 



rrrrrrrr 
 

menentukan kuadrannya.
3
 Saya kuadran dimana gitu kan? Kalau 

dia dikuadran empat, memaksakan menang dengan gool yang 

banyak, nggak mungkin. Tidak ke goolan saja sudah untung gitu. 

Atau minimal, kita musti kalah, tapi bagamana kita tidak kalah 

besar, hanya kalah 0-1 saja kita. Itu sudah kemajuan dibandingkan 

sebelumnya kalah 0-6, gitu kan. Maka sudah ada progress bisa 

menghemat gool, yakan atau tidak kebobolan lima gool, gitu kan, 

hanya kebobolan satu. Nah, itukan harus tahu kuadran, kalau 

tidak tahu kuadran bisa babak belur misalnya. Ya yang paling 

gampang kalau buat saya ya, sepakbola. Nggak tahu lawannya, 

main dengan PD (Percaya Diri), gitu kan. Indonesia musuh mana 

dulu? A… yang… a… yang mana gitu yang hampir 11-0, kan kita 

terlalu optimis “Ah podo manusane. Ah, podo manganne. (Ah, 

sama-sama manusia. Ah, makanannya sama) Sama-sama makan 

nasi, sama-sama jumlahnya 11, lapangannya sama.”, kemudian 

over (terlalu) PD (Percaya Diri). Kan kalau sudah tahu posisi 

lapangan, tapi kekuatannya, kan kita tidak berhasrat menang, tapi 

kita bagaimana tidak kegollan banyak, syukur bisa draw gitu kan. 

Ini kan a… itu yang harus diambil. Itu paling, paling sukar 

menentukan kuadran. Kalau kuadran sudah ketemu, baru strategi, 

sering kali nggak ketemu. 

Pewawancara : Kuadrannya itu. 
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Narasumber : Iya, kuadrannya. Kita ada dikuadran mana itu kita nggak 

ketemu. Perusahaan atau club bola lah, sering kali lawan juga 

belum tentu peunya strategi. Jadi sama dikoperasi, wlaupun mitra, 

tetep tapikan saling tembak. Kita punya strategi ini, mereka 

menetapkan strategi lain, bank juga punya strategi lain, maka 

bagai mana ini a… adu strategi. Ketika kita sudah menetapkan 

strategi ini maka, ternyata ada strategi lain, maka butuh adanya 

tadi  reciting semua, dari target.
5 

Pewawancara : Kalau penyesuaian itu kayak pergantian pemain ya pak? 

Narasumber : Oh, iya. Kalau penyesuaian itu pasti dipermainan bola itu 

pergantian pemain.
3
 Jadi “Oh ini kok kayaknya terlalu berat, 

kalau saya paksakan menyerang terlalu berat, maka saya tarik 

penyerang saya, saya kasih pemain bertahan, sehingga ketika saya 

masukkan satu orang ini, pemain lain tahu “Apa yang harus saya 

kerjakan.”, jadi tidak intruksi lagi kan. Tapi ketika kita melihat 

peluang mencetak gool banyak, ya udah berarti dibabak pertama 

ya. Babak ke dua itu sudah melihat strategi lawan, dan apa yang 

harus kita lakukan, gitu. Perusahaan ya sama, gitu itu kan berarti 

di enam bulan pertama, biasanya enam bulan ke dua mereka 

sudah tahu lingkungan itunya, biasnya perusahaan itu 

perumbuhan terbesar enam bulan terakhir. Enambulan pertama 

masih kecil, baru enam bulan terakhir itu menentukan. Sama 

kayak sepak bola, penentuan terakhir itu kan, misalkan sudah 
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draw, sudah, tapi bisa. Ketika bertahan dengan strategi itu, lawan 

melakukan perubahan strategi, dia tetep lawan sudah tahu 

kelemahannya, gool. Tinggal satu menit cetak gool gitu kan. 

Injury time (perpanjangan waktu) bisa gool, gitu kan. Karena apa? 

Lawan berubah strategi ini, dia bertahan pada strategi ini. Terus 

ada kemudian pemin yang dibisiki “Kamu pasti bisa mencetak 

gool!”,  karena sudah dikasih tahu ini “Peluangmu ini, kelemahan 

utamanya disini.”, dan pemain baru energinya lebih, biasanya 

mereka sudah,apalagi pemain yang  mereka juga ini ya, punya 

kemampuan lebih, yang ini sudah capek menjaga ini, sepelumnya 

sudah dieksplor a… apa? Dikuras ya tenaganya oleh pemain 

sebelumnya, kan kering itu, pemain pengganti lebih bisa, 

disbanding itu. Karena pemain  itu dipress dulu tenaganya “sikat 

dulu ini dia.”, nanti ketika pemain baru sudah dimasukkan dia 

sudah nggak gesit, pemain baru ini gesit, yasudah. Itu yang 

biasnya kenapa harus bergerak terus, penyerang walau nggak ada 

bola bergerak terus, karena untuk menguras tenaga ini. Saya 

ibaratkan seperti perusahaan. Saya nggak bisa main bola, tapi 

saya seneng gitu. Menurut saya luar biasa, mengamati seperti itu 

kan. Yak an kayak pelatih baru, nek (kalau) merek hebat? Hebat, 

karena apa? strategi mereka belum dibaca oleh lawan. Ya kayak 

Enrike sama Zidane, Enrike saat pertama pegang Barcelona, 

menang hampir 40 (pertandingan) ya? Nggak terkalahkan. Karena 
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apa? Memang kan baru, gitu. Tapikan setelahnya kadang kalah, 

kadang menang. Zidane juga sama, Real Madrid juga nggak 

terkalahkan, iya kan? Karena apa? Memang ramuan baru yang 

belum dibaca oleh orang lain, tapikan kalau sudah lama “Oh ini 

polanya ini, polnya ini, polanya ini.” Itu ya yang memang ada 

plus minusnya.  

Pewawancara : Terus ini bawahan bapak apa aja? 

Narasumber : Pemasaran, operasional, PI. 

Pewawancara : Kalau kepala cabang nggak termasuk pak? 

Narasumber : Kepala cabang, sama baitul maal. 

Pewawancara : Kalau kantor kas kayak cabang? 

Narasumber : Sama tapi pelafalanya saja yang. Yang lebih defunding ya kalau 

yang kas itu.  

Pewawancara : Kalau pencairan juga bisa? 

Narasumber : Fungsinya sama aja sih, kalau pembiayaan berapapun komitenya 

masih kepusat. Masih belum bisa dilepas. 

Pewawancara : Kalau bapak itu lebih sering dikantor atau lebih sering 

dilapangan? 

Narasumber : Harus dua-duanya. Kan saya juga keluar menemukan inspirasi, 

walaupun sudah ada PI saya juga kontrol ke a… apa?
8&14

 Temen-
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temen yang ada dilapangan. Data dilapangan itu… bener atau 

tidak gitu. Ya keliling semarang gitu siapa tahu ketemu apa yang 

dilakukan oleh mareting saya, giu. Atau peluang pasar apa yang 

bisa kita ini a… apa sya bisa memberitahu pemasaran “Itu lo 

kono, sih ono.” kalau kita tidak keliling juga nggak ini, tapi juga 

kalau kita keliling terus kayak itu juga nggak mungkin, karena 

sayaharus melakukan pengecekan juga.
14

 Dua hal itu sama 

sebenarnya. Itu melekat pada fungsi MONEV ya, monitoring 

evaluasi, ketika monitoring evaluasi, ketika yang saya tanya, 

misalkan itu, bukan hanya bagian operasional yang saya 

monitoring, tapi juga yang bagian pemasaran yang dilapangan. Itu 

dari MONEV, belum lagi saya harus menemukan peluang-

peluang yang bisa kita raih ya, untuk membesarkan perusahaan.
5
 

“Oh disana belum itu ya.”, itu dari perusahaan ya, kalau dikantor 

saja nggak mungkin menemukan, bisa jadi temen-temen sudah, 

atau belum menemukan.  

Pewawancara : Kalau bapak ketemu pelanggan langsung nggak kalau 

kelapangan? 

Narasumber : Klau saya jarang. Kalau ketemu paling customer-customer 

tertentu paling. Anggota-anggota tertentu. Orang-orang yang 

disini kita lihat pembiayaan gede, atau punya simpanan gese, itu 

yang jadi prioritas. Kayak say hello gitu kan.
 10

 Atau ada yang a.. 

apa main badminton gitu kan. Itu kana da bagian untu meraup, 
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karena kita butuh mereka, butuh masukan mereka. Kalau kita 

komunikasinya lancar, ya complain itu kalau itu harapannya 

komplainnya nggak terselesaikan a… dengan staff, langsung ke 

saya, karena kalau bisa jadi anggota complain, merasa selesai, 

urusan kerja selesai, kemudian tidak memberikan laporan kepusat. 

Tapi kalau komunikasi baik dengan anggota, mereka bisa telefon 

saya, dan saya bisa menyelesaikan krosscek, itu yang beberapa 

yang kita bangun. Karena kayak BMT itu kayak, saya bisa 

hubungan dengan direktur, kan nggak masalah. Klau bisa 

langsung komunikasi, kalau seperti itu lebih musah, kalau 

misalkan dianggap selesai ternyata belum selesai terus dananya 

diambil kan susah, atau tidak pembiayaan lagi. Padahal kalau 

dengan komunikasi “O…, nopo to? Rak popo”, kan akhirnya 

dananya tidak diambil atau tetap kerja sama “nanti kalau 

pembiayaan lagi kesana.”, bisa jadi kan. Karena apa pelayanan itu 

berpengaruh, ketika mau komunikasi dengan kita akan lebih lega, 

lebih nyantai, ketika kita datang aja sudah gimana “Nggak usah 

repot-repot saya kerumah aja.”, kalu temen-temenkan kekantor, 

kalu saya “Jam lima dirumah nggak? Dirumah pak Bancol. Saya 

kesana aja.”, gitukan saya dirumah minumteh dikasih, dia seneng, 

saya seneng, semua terselesaikan, itu kan harus kita bangun. 

Kalau nggak seperti itu kan kita layanan, di bank saja diretur juga 

turun.  
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Pewawancara : Itu saja pak terimakasih. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Bertanggung menentukan arah perusahaan 

(pembuatan visi dan misi). 

Tanggung Jawab Utama 

2 Melakukan analisis, membuat strategi 

perusahaan, serta menyusun anggaran. 

Tahunan 

3 Melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi. Bulanan-Tahunan 

4 Membuat program-program makro perusahaan. Tahunan 

5 Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap 

target. 

6 bulanan 

6 Menentukan pencairan pinjaman dengan nilai 

Rp50.000.000,- hingga Rp100.000.000,-  

Insidentil 

7 Memantau progress ilending, funding, dan 

operasional semua cabang. 

Harian 

8 Melakukan pemantauan kondisi cabang secara 

langsung. 

Bulanan 

9 Meriview peraturan-peraturan yang ada sesuai 

dengan temuan dan kendala dilapangan. 

Bulanan 

10 Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, 

karyawan, dan anggota yang diprioritaskan. 

Insidentil 

11 Mengajukan target perusahaan secara 

keseluruhan. 

Tahunan 

12 Bertanggung jawab sebagai pengambil Tanggung jawab utama 
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keputusan akhir dalam operasional sehari-hari. 

13 Kondisi kerja senantiasa berubah, dan penuh 

ketidak pastian. 

Informasi Tambahan 

14 Melakukan observasi dan memastikan kondisi 

lapangan sesuai dengan yang dilaporkan. 

Rutin 
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Narasumber : Asnal Muntolib 

Jabatan : Kepala Cabang Tembalang 

Waktu : 19 Januari 2017 

Tempat  : Kantor Cabang Tembalang 

Pewawancara : Ini menumbuhkan asset ini maksudnya gimana pak? 

Narasumber : Jadi kan mengembangkan a… Asset kan global mas, dari 

mungkin sistim lending-nya, terus fundingnya, jadi semakin a.. 

apa? Pembiayaan banyak, atau pelemparan lending banyak, maka 

akan mendapatkan pertumbuhan yang banyak juga.
1
  

Pewawancara : Jadi yang dilakukan bapak itu kayak buat strategi-strategi ju 

Narasumber : Strategi juga. Jadi gimana caranya. Jadi strategi itu juga, liat 

situasi, kondisi juga.
3&2

 Intinya ya, andaikan bulan ini lendingnya 

targetnya 100 (juta rupiah), baru tumbuh, eh mengeluarkan 80 

(juta rupiah), msih butuh masukan 20 (juta rupiah), itukan 

bagaimana caranya mencari yang 20 juta itu. Ters begitu juga 

tagihan-tagihan yang belum masuk. 

Pewawancara :  Tarus memantau bawahan kayak ngawasin hasil kerjanya gitu? 

Narasumber : Memantau bawahan kadang kita men… a… dalam kerjanya 

seperti apa? Kan ada AO (marketing), kadang keluar kantor, kita 



bbbbbbbbb 
 

nggak tahu tidur atau kemana itu. Kita pantau, kdang dicek lewat 

WA (WhatsApp).
4
   

Pewawancara : Kalau ngecek kas? 

Narasumber : Ngecek kas, jadi uang disini.
 

Pewawancara : Kalau bapak punya hak ini, menentukan pinjaman ini boleh cair 

enggak itu bapak juga? 

Narasumber : Itu kalau saya batas maksimal sampai itu 10 juta.
5
 Kalau 10 juta 

keatas itu kepusat. Jadi nggak semuanya. 

Pewawancara : Inikan kondisional itu kalau target nggak tercapai, kalau yang 

dilakukan itu seperti apa? 

Narasumber : A… bantu AO untuk mencari peminjaman a… pembiayaan, 

pembiayaan, jadi kita terjun juga, terus apa? A… menagih 

keanggota yang belum bayar, belum ngangsur lah. Itu kadang kita 

ikut terjun juga, itu biasanya diwaktu diakhir-akhir gitu. Jadikan 

keliatan gitu, ini kurang sekian, jadi harus turun semua.
6
  

Pewawancara : Ini kalau RNSTRA itu apa pak? Kan ini membuat RENSTRA. 

Narasumber : RENSTRA itu, RENSTRA itu nganu, RENSTRA kui opo 

panjangane Win? 

Karyawan  : Rencana Strategi. 



ccccccccc 
 

Narasumber : Oh, iya Rencana Strategi. Jadi setiap, kalau tahunan, bulanan 

juga ada. kalau bulanan biasanya setiap awal bulan, kan lihat dari 

hasil akhir bulan kemarin, bulan Desember, jadi Januari ini buat 

RENSTRA. Strategi-strategi apa yang dibuat bulan ini, apa kita 

genjot dari sisi lendingnya, fundingnya, atau collectingnya.
7
  

Pewawancara : Ini a… terus kalau yang dilakukan bapak apa kalau untuk nilai 

bawahan? Caranya gimana? 

Narasumber : Itu biasanya ada form sendiri dari mbak Amel, SDM. Terus 

mengisi, ya kalau nilai saya liat ini keseharian dari sisi, kalau 

tellernya kurang cepet dimarahin gitu. Hehehe.
4&7

  

Pewawancara : A… ini memang tugasnya itu-itu aja? 

Narasumber : Ya.. tugasnya itu-itu tok sih mas, kalunggak mencari lending, 

funding, collecting.  

Pewawancara : Nggak butuj kemampuan buat menganalisis pesaing kayak 

gimana? Terus itu gimana? 

Narasumber : Itu juga perlu juga. 

Pewawancara : Berarti ini butuh kemampuan buat analisis-analisis gitu, buat 

strategi? 

Narasumber : Menurut saya fisik butuh juga, ini butuh juga. 
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Pewawancara : Tapi lebih keying mana bapak? Kayak buat strategi ini juga 

butuh? 

Narasumber :  Iya ini juga butuh. 

Pewawancara : Ini saya tandain ya pak? 

Narasumber : Tapi lebih banyak yang ini. Ini juga sih. 

Pewawancara : Ini aturannya benar-benar rici aturannya apa? 

Narasumber : Udah rinci, jadi disini ada PK2H. Jadi kayak Undang-Undang 

gitu.  

Pewawancara : Jadi sudah rinci banget. 

Narasumber : Sudah ada rinciannya jadi semua pekerjaan, gaji, cuti, jadi itu 

per tahun, setiap tahun direnovasi. 

Pewawancara : Jadi itu sudah ada semuanya, jadi misalkan kayak harus nagih, 

harus apa itu sudah ada? 

Narasumber : Sudah ada. 

Pewawancara : Pak inikan tidak ada pertimbangan sendiri, yang harus 

dikerjakan sudah ada aturannya, tapi tadakan bapak bilang yang 

10 juta pencairan boleh cairan atau enggak, berartikan bapak bisa 

ambil keputusan sendiri? Kalau ada masalah-masalah. 
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Narasumber : Enggak sendiri juga sih mas. Enggak sendiri kadang diskusi 

sama temen-temen. 

Pewawancara : Diskusi sama temen-temen, tapikan yang meng acc bapak? 

Narasumber : Acc dari hasil diskusi tadi. Di acc enggaknya lebih kesaya. 

Pewawancara : Berarti lebih kea cc enggak dari pertimbangan bapak juga. 

Narasumber : iya. 

Pewawancara :  Inikan terkadang menghadapi tuntutan yang bertentangan, 

berartikan harus cari pemecahannya yapak berarti ini kyak 

gimana ya? 

Narasumber : Ini anumas, sya jawab ini karena kita kadang menhadapi anggota 

yang bandel mas. Butuh pemikiran yang perlu dipecahkan, yang 

serius gitu mas, itu kan ada strategi yang perlu kita piker bener-

bener, lewat jalur ini nggak bisa terus lewat jalan lain.
8 

Pewawancara : terus dari resikonya ini, ini keputusan yang salah kayak apa yang 

menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan oleh atasan? 

Data yang diberikan bapak seperti apa? 

Narasumber : Itu penyajian data salah. Jadi pembiayaan macet. 

Pewawancara : Klau ini buruknya citra perusahaan atau produk? 

Narasumber : Mungkin pelayanan yang tidak maksimal. (Mengangkat telefon) 
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Pewawancara : Iya pak. Dikit lagi. 

Pewawancara : Inikan berfariasi,wakil tuh tugasnya apa? 

Narasumber : Wakil itu kerjanya memantau ini, bawah saya itilahnya all out 

kalau dibawah ini wakil, terus teller itu keluar masuknya uang, 

admin sama operasional itu mencairkan, kalau AO itu mencari 

pembiayaan. 

Pewawancara : Kalau bapak ngawasin wakil itu gimana? 

Narasumber : Kalau wakil saya liatnya, ini sudah berjalan belum. Kalau ini 

(teller), saya negurnya lewat wakil, tidak langsung ini. 

Pewawancara : Kalau ini seperti apa supervise yang dikasih atasan bapak? 

Panduan yang umum atau nggak umum sepertiapa? 

Narasumber : Kalau umum itu ya umum. 

Pewawancara : Kalau intupsi dari atasan itu banyak? 

Narasumber : Nggak sih nggak terlalu banyak. Kadang kan peraturan dari 

pusat katakanlah A, gitu tapi kalau baik buat kantor kadang saya 

lakukan, kalaupun menyalahi aturan. Jadi nggak harus sak klek.
8 

Pewawancara : Kalaubapak lebih banyak dikantor atau dilapangan? 

Narasumber : Dikantor sih, kondisional sih. 

Pewawancara : Terimakasih pak. Maaf mengganggu waktunya. 
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Narasumber : Iya, nggak papa. 
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan 

No Point yang didapat Keterangan 

1 Menumbuhkan asset cabang. Tanggung jawab utama 

2 Mengusahakan tercapainya target cabang. Tanggung jawab utama 

3 Melakukan evaluasi pencapaian, analisis 

lingkungan, dan membuat strategi cabang 

Bulanan 

4 Melakukan pengawasan kegiatan operasional Harian 

5 Mempertimbangkan pencairan dana pinjamah 

hingga Rp 10.0000.000,- 

Insidentil 

6 Ikut serta dalam penagihan keanggota. Insidentil 

7 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan. Rutin 

8 Memecahkan masalah-masalah tertentu yang 

terjadi dicabang. 

Insidentil 
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Narasumber : Indah Kusumastuti 

Jabatan : Kepala bidang baitul maal 

Waktu :  

Tempat  : Kantor Maal 

Pewawancara : jabatan ibu kan kepala bidang Baitul Maal  

Narasumber : heem 

Pewawancara : jadi tugas-tugas ibu apa ya ? menurut Ibu ? 

Narasumber : tugas utama? Menghimpun siswa terutama,, banyak... 

memberikan pelayanan ke muzakki dan mustahik.. lalu kita 

pembinaan ke mustahik.. juga kita ada program kesitu tentang 

itu.
1 

Pewawancara : terus kalau, tugas rutin ibu kerjakan sehari-hari, biasanya apa ya 

? 

Narasumber : saya membuat laporan maal, kan maal itu banyak
2
.. kadang 

engga selesai hari itu ya selanjutnya... iya ini kalau ada muzakki 

datang, pendampingan dan koordinasi dengan temen-temen.
3
  

Pewawancara : kalau tugas insidentilnya?  

Narasumber : insidentil.... kerja sama dengan pihak ketiga dan adapun pihak 

kegita itu kan banyak juga silaturahmi ke pengajian, ke majelis 

taklim, ke sekolah, itu.
4
  

Pewawancara : itu pihak ketiga ya? 
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Narasumber : iya, seperti itu pihak ketiga... betul.. kalau ada bencana juga 

kan... kan kita ingin tau juga, dan dilakukan setiap hari kan? 

Penyaluran donasi itu
5 

Pewawancara : yang tahunannya? 

Narasumber : yang tahunan... ya kita membuat rencana kerja tahunan, 

evaluasi, hasil kerja
6
 juga kan?  

Pewawancara : rencana kerjanya yang kayak gimana Bu? 

Narasumber : ya, rencana kerja untuk ke depan tapi untuk mengevaluasi dulu 

tahun sebelumnya tahun 2016 ya evaluasi 2016, berarti membuat 

rencana-rencana untuk tahun 2017.. program-programnya, terus 

nanti apa strategi kita, juga untuk anggaran-anggarannya tapi 

bagian admin tapi soalnya tetep saya yang buat.
6
 
 

Pewawancara : kalau penilaian bawahan ibu juga tahu ? 

Narasumber : tahu.. setiap bulan ada, tahunan ada...
7
  

Pewawancara : kalau ibu cara mengawasi yang dikerjakan bawahan ibu caranya 

gimana ? 

Narasumber : kalau admin dari hasil kerjanya, kalau yang satunya itu kan ada 

poin-poin untuk poin-poin penilaian kerja sudah ada... jadi kalau 

admin misalnya untuk kelengkapan berkas gitu lengkap atau apa.. 

udah ada penilaiannya sendiri.
7
   

Pewawancara : mmm... terus itu bawahannya ibu ada berapa jabatan ? 

Narasumber : dua 

Pewawancara : dua jabatan ? 
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Narasumber : JO yaitu junior officer.. satunya itu junior officer itu ada dua 

adminnya sama untuk bagian Fundraising  

Pewawancara : itu tugasnya apa ? 

Narasumber : kalau junior officer itu admin... itu mengadministrasi semuanya 

kan... laporan, transaksi.. sedangkan junior officernya sendiri kan 

lebih penggalangan sistem worknya.. terus juga untuk ke 

muzakkinya juga datang surat-surat resmi juga kan.. 

penghimpunan dana siswa juga, terus juga ada pembuatan 

program-program... jadi memang junior officer itu yang 

mengatasi itu.. terus lebih ke pembuatan yang itu meliputi 

kegiatan, kalau ada kegiatan kan entah membuatkan anggarannya 

itu kan biasanya dia yang bikin  

Pewawancara : terus tugas-tugas ibu, menurut ibu sudah rinci atau garis besar 

terus pelaksanaanya terserah ibu ? 

Narasumber : ya garis besar ada.. kalau contoh penghimpunan siswa.. 

menghimpun cara gimana kan paling caranya sudah ada memang 

ini, ini, ini... tapi kan tetep di lapangan adakalanya beda... kita 

menyesuaikan di lapangan juga... ya itu, disitu.
8 

Pewawancara : perlu engga pertimbangan sendiri itu dalam pengambilan 

keputusan ? 

Narasumber : ada kalanya... ya, contoh kalau misalnya ada orang karena di 

Baitul Maal itu kan... kadang ada orang datang... mustahik datang 

tidak mungkinlah saya kalau langsung pemberitahuan ke 
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pimpinan.. itu kan harus mengurus ya jadi kami harus 

memutuskan itu harus dikasih atau tidak ini.
5
  

Pewawancara : terus ibu pernah engga menghadapi kan udah ada peraturan-

peraturannya dari perusahaan mestinya... misalkan ada yang 

meminta sesuatu tapi tidak sesuai peraturannya itu pernah ibu 

temui engga ?  

Narasumber : kalau..... 

Pewawancara : bertentangan sama peraturan perusahaan 

Narasumber : kalau peraturan kita kan memang untuk peraturan, ya memang 

tergantung itu.. kalau selama ini kayaknya engga ada yang sampai 

bertentangan... engga ada..
9
. buatnya hanya meminta-minta 

walaupun nanti  dibelakangnya kita engga tahu kadang kan ada 

yang memang orang itu mau minta tapi dia bilang ngapusi kan... 

ya itukan.. tahunya kita dia itu memang tidak mampu yang datang 

ke kita. 

Pewawancara : menurut ibu itu dampak dari, kalau misalkan kan kadang-kadang 

kan namanya orang melakukan kesalahan  misalkan, melanggar 

keputusan.. kalau misalkan ibu mengambil keputusan terus 

keputusan itu kurang tepat atau salah itu dampaknya apa bagi 

bawahan ibu, atasan atau bagi perusahaan ? 

Narasumber : kalau soal ini, keputusan itu paling dampaknya kekeliruan, 

kekeliruan samapi dampak besarnya tidak ada... ya paling untuk 

introspeksi aja, oohh besok jangan diulangi lagi dalam diri sendiri 
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kan kesalahannya..
10

 inikan di Maal jadi beda dengan yang di 

Tamil itu kan? Paling kesalahan ooo, kesalahan pemberian... 

misalnya ini yang harusnya tidak kita beri mlah kita kasih... nah 

paling ya itu dampaknya engga ada dampak sampai keluar  

Pewawancara : nah kalau misalkan atasan kan pasti pengen tahu kerja ibu 

gimana, terus atasan ibu ngawasin ibu itu gimana ? apa supervisi 

mendadak atau misalnya ya cuma ngecek hasil-hasil kerja ibu 

atau tiba-tiba ikut turun ke lapangan ?  

Narasumber : paling supervisinya melalui rapat itu kan.
11 

Pewawancara : gimana bu ? 

Narasumber : rapat... rapat tiap bulan, lihat laporan... tapi kadang ya datang 

kesini... ada program apa paling seperti itu... kalau terjun 

langsung ke lapangan emang kadang waktu kita kan berbenturan 

juga dengan jamnya pimpinan jadi jarang kecuali memang kalau 

pas bisa ya turun ke lapangan ikut
11 

Pewawancara : kalau supervisi  mendadak tiba-tiba datang dan ngecek itu juga ? 

Narasumber : iya pernah, tapi untuk kebutuhan... paling engga kalau itu emang 

dadakan ada biasanya keperluan untuk laporan apa, keluar butuh 

ya minta.
11

  

Pewawancara : jadi cuma kalau kebutuhan tertentu 

Narasumber : heeemm iya 

Pewawancara : terus itu ibu berhubungan dengan pihak ketiga itu sering engga ? 
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Narasumber : ini bisa dibilang jarang... yang langsung turun kan bagian 

funding... kalau memang saya dibutuhkan ya saya ikut...  

Pewawancara : kalau koordinasi dengan atasan tidak langsung, misalkan dengan 

bagian SDM, bagian IT terus bagian-bagian lain selain atasan itu 

ibu sering engga melakukan ? 

Narasumber : paling SDM, bagian SDM 

Pewawancara : sama yang lain jarang ? 

Narasumber : sama bagian pemasaran juga, kadang ke sini... yang 

berhubungan langsung kan bagian funding... bagian funding sama 

SDM itu paling aja.
12

  

Pewawancara : itu untuk keperluan apa ya bu ?  menghubungi bagian 

funding itu ? 

Narasumber : funding itu kan kita kan jadi satu untuk di penghimpunan... 

bagian funding kerjasama dengan kita di Baitul Maal... sama-

sama penghimpunan fundingnya, biasanya funding itu kalau mau 

presentasi hubungi Baitul Maal untuk satu, sama-sama 

presentasi.
12

  

Pewawancara : kalau misalkan keseharian ibu dalam bekerja, kebanyakan ibu 

bekerja di kantor aja atau malah kebanyakan di lapangan ?  

Narasumber : iya di kantorlah 

Pewawancara : kalau di lapangan itu jarang ? 

Narasumber : iya kalau satu bulan sekali, kalau diluar itu ya tergantung paling 

itu   
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Hasil Analisis Wawancara Analisis Jabatan  

No Point yang didapat Keterangan 

1 Menghimpun siswa, memberikan pelayanan 

pada mudakki dan mustahik, serta memberikan 

pembinaan pada mustahiq. 

Tanggung jawab utama 

2 Membuat laporan Maal. Harian 

3 Melayani dan memberi pendampingan pada 

mudzakki yang datang. 

Harian 

4 Bekerjasama dan menjaga relasi dengan pihak 

ke-tiga. 

Insidentil 

5 Menyalurkan donasi pada pihak yang 

membutuhkan. 

Harian 

6 Membuat rencana kerja tahunan dan melakukan 

evaluasi kerja. 

Tahunan 

7 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan. Bulanan-Tahunan 

8 Tata cara kerja berupa garis besar. Informasi Tambahan 

9 Suasana lingkungan kerja cenderung stabil. Informasi Tambahan 

10  Kesalahan pengambilan keputusan tidak 

menimbulkan dampak bagi perusahaan. 

Informasi Tambahan 

11 Supervisi yang diterima dari atasan dilakukan 

padasaat rapat bulanan, dan sidak. 

Informasi Tambahan 

12 Berkoordinasi dengan funding dalam rangka 

penggalangan dana. 

Insidentil. 
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LAMPIRAN IV 

JOB DESCIPTION DAN JOB SPECIFICATION 

BERDASARKAN HASIL ANALISIS KUESIONER DAN 

WAWANCARA 
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Nama Jabatan : Direktur Utama    

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Pengurus    

Department : -  

Divisi  : -  

Rangkuman Pekerjaan 

Melakukan monitoring dan evaluasi, observasi lapangan, koordinasi dengan 

asosiasi, membuat rencana kerja tahunan, melakukan analisis posisi perusahaan, 

mengajukan target, dan membuat strategi perusahaan. 

Tanggung Jawab Utama 

1. Menentukan arah perusahaan (Menuangkannya dalam visidan misi). 

2. Bertanggung jawab meningkatkan kinerja perusahaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Mengkaji ulang manajemen (Mereview peraturan-peraturan/ SOP/ SOM 

sesuai dengan temuan atau kendala dilapangan). 

2. Menjaga hubungan baik dengan anggota yang diprioritaskan. 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja bawahan. 

2. Memantau progress lending, funding, dan operasional koperasi. 
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3. Melakukan monitoring, dan evaluasi target. 

4. Melakukan pengecekan kondisi cabang secara langsung (sidak). 

5. Melakukan observasi dan memastikan kondisi dilapangan sesuai dengan yang 

dilaporkan. 

6. Bertanggung jawab atas sepuluh bawahan langsung, terdiri dari tiga manajer, 

lima cabang, dan satu maal (Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga 

staf terdidik dan professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan, mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap 

karyawan, bertanggung jawab atas pengembangannya dan menyelesaikan 

semua keluhan mereka). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Melakukan kerjasama dengan karyawan, dan perusahaan lain. 

2. Mengajukan usulan target koperasi ke pengurus. 

3. Rapat koordinasi dengan asosiasi. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terakhir dalam operasional 

sehari-hari koperasi 

2. Menentukan pencairan pinjaman dengan nilai Rp50.000.000,- sampai dengan 

Rp100.000.000,- 

3. Membuat serta menentukan program kerja tahunan dan RAPB (Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja) 
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4. Melakukan analisis untuk menentukan posisi perusahaan, dan membuat 

strategi perusahaan 

Kualifikasi 

1. Leadership  

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

3. Analytical Thinking 

4. Problem solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan luas 

10. Tegas 

11. Berwibawa 

12. Inisiatif 

13. Persuasif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S2 dibidang Bisnis/ Managemen/ Pemasaran/ Keuangan 

Pengalaman kerja : Pengalaman sebagai Manajer diindustri sejenis, minimal 5 

tahun. 

Pelatihan tambahan : Soft skill (setahun sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge, dan Market knowledge. 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 
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Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan, dan dilapangan (terkait observasi, dan 

monitoring). 
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Nama Jabatan : Manajer Operasional    

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Direktur Utama    

Department : Operasional 

Divisi  : -  

Rangkuman Pekerjaan 

Membuat laporan operasional bulanan, memantau kas, menjaga rasio keuangan, 

mengontrol pemeliharaan asset, dan membuat laporan untuk pihak internal 

maupun eksternal. 

Tanggung Jawab Utama 

1. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan operasional setiap harinya. 

2. Bertanggung jawab menjaga likuiditas koperasi. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Membuat laporan operasional bulanan. 

2. Membuat laporan untuk pihak eksternal, internal, serta data base. 

3. Menerima tamu dari terkait kebutuhan atau kepentingan data. 

4. Mempersiapkan data terkait audit. 

5. Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 

6. Melaksanakan Rapat Kerja Tahunan. 
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Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Mengawasi bawahan tidak langsung yaitu enam orang teller (Memberikan 

tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan pekerjaan yang 

relative sama) 

2. Mengawasi bawahan (bawahan langsung) sebanyak empat orang; dua orang 

bagian Administrasi pusat (Merencanakan dan mengawasi karyawan yang 

trampil dan terlatih dalam melakukan berbagai variasi tugas), dan dua orang 

bagian Operasional pusat (Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah 

karyawan yang melakukan pekerjaan yang relative sama) 

3. Mengontrol ketersediaan uang tunai setiap cabang. 

4. Mengawasi kesesuaian uang tunai yang tersedia dengan laporan yang diterima. 

5. Melakukan kontrol pemeliharaan asset. 

6. Melakukan pengecekan kas dan keuangan. 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait data dan informasi pekerjaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  
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1. Melakukan survey service excellent. 

2. Membuat rencana anggaran tahunan untuk operasional.  

3. Memberikan persetujuan transaksi dengan nilai tertentu. 

4. Menentukan nilai transaksi yang dapat dihandel teller dan cabang. 

5. Menjaga rasio keuangan, dan likuiditas koperasi. 

Kualifikasi 

1. Leadership  

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

3. Analytical Thinking 

4. Jujur 

5. Cermat 

6. Komunikatif 

7. Problem solving 

8. Networking Luas 

9. Wawasan luas 

10. Tegas 

11. Berwibawa 

12. Inisiatif 

13. Persuasif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 bidang Akuntansi/ Keuangan (Diutamakan) 

Pengalaman kerja : Manajer operasional/ kepala cabang di lembaga keuangan, 

minimal 3 tahun. Atau dibidang Keuangan/ Operasional, 

minimal 5 tahun. 

Pelatihan tambahan : Keuangan (Laporan keuangan, dll) (Prajabatan) 

Operasional (Setahun Sekali) 
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Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge, dan Market knowledge. 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan luar ruangan.  
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Nama Jabatan : Manajer Pemasaran     

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Direktur Utama    

Department : Pemasaran 

Divisi  : -  

Rangkuman Pekerjaan 

Memantau pencapaian pembiayaan dan angsuran, koordinasi cabang terkait 

strategi, membuat laporan pendapatan, edukasi mengenai produk, analisis 

lingkungan, pengembangan produk, ekspansi, dan survei lapangan. 

Tanggung Jawab Utama 

1. Memonitor cabang terkait “Pencapaian” pembiayaan, kolektabilitas, dan 

edukasi karyawan mengenai product knowledge sesuai bagiannya yaitu AO 

(Marketing) dan Surveyor. 

2. Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan dan kolektabilitas 

koperasi secara keseluruhan. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Membuat laporan terkait pencapaian pendapatan. 

2. Memberikan edukasi mengenai product knowledge pada semua karyawan, 

terutama AO (marketing) dan surveyor. 
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3. Menyampaikan dan mematangkan masukan atau usulan terkait program 

marketing atau produk baru dari cabang pada management. 

4. Mengurus segala sesuatu terkait dengan pembukaan cabang baru atau ekspansi. 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Memantau pencapaian cabang, seperti pembiayaan dan angsuran. 

2. Melakukan evaluasi atas kinerja/ pencapaian target pembiayaan, dan 

kolektabilitas cabang. 

3. Mengawasi bawahan (bukan bawahan langsung) sebayak lima orang kepala 

cabang (Membuat schedule pekerjaan, memberikan tugas dan mengawasi 

kelompok pekerja yang terampil dan terlatih serta mengetahui pekerjaan 

masing-masing secara rinci). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Koordinasi cabang terkait permasalahan dan strategi. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait data dan informasi pekerjaan, 

memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, dan diskusi 

terkait kebijakan. 
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Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Melakukan survey lapangan dan melaporkan hasilnya, untuk pinjaman diatas 

Rp 50.000.000,- 

2. Melakukan pengembangan produk dan ekspansi. 

3. Membantu dalam pembuatan strategi cabang dan memberikan pemecahan 

masalah terkait marketing yang dialami cabang 

4. Melakukan analisis lingkungan dan segmentasi cabang. 

5. Membuat Rencana Strategi dan kebijakan pemasaran bersama manajemen. 

Kualifikasi 

1. Leadership  

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

3. Analytical Thinking 

4. Problem solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan luas 

10. Tegas 

11. Berwibawa 

12. Kreatif 

13. Inovatif 

14. Inisiatif 

15. Persuasif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 di bidang Bisnis/ Manajemen/ Pemasaran 

(Diutamakan) 
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Pengalaman kerja : Pengalaman sebagai Manajer Pemasaran atau kepala 

cabang di lembaga keuangan, minimal 3 tahun. Atau bidang 

Pemasaran atau penjualan, minimal 5 tahun. 

Pelatihan tambahan : Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge, dan Market knowledge. 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan, dan dilapangan (terkait survei, dan 

monitoring). 
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Nama Jabatan : Pengendalian Internal dan IT  

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Direktur Utama    

Department : - 

Divisi  : Pengendalian 

Rangkuman Pekerjaan 

Melaksanakan audit internal, melakukan penilaian rasio-rasio, melakukan 

penilaian bawahan, memperbaiki kerusakan IT, merawat terkait IT, 

mengembangkan rencana strategi, dan mengevaluasi pelanggaran terhadap SOP. 

Tanggung Jawab Utama 

1. Bertanggung jawab atas pengawasan kelengkapan administrasi, dan audit 

internal. 

2. Mengelola segalasesuatu yang berkaitan dengan IT (baik software maupun 

hardware). 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Membuat laporan mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan. 

2. Mengikuti pembahasan, seminar, atau pelatihan yang berkaitan dengan IT dan 

Pengendalian Internal. 

3. Memperbaiki error pada software secepatnya (paling lambat sebelum 

pergantian hari). 
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4. Memnuat backup data-data transaksi harian, yang harus selaesai  pada hari 

tersebut. 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan penilaian terhadap bawahan langsung (Membuat schedule 

pekerjaan, memberikan tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang 

terampil dan terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing secara rinci.) 

2. Mengevaluasi pelangaran SOP yang terjadi. 

Tanggung Jawab Koordinasi 

Berkoordinasi dengan perhimpunan berkaitan dengan informasi mengenai 

pengendalian internal, maupun IT. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Melakukan audit kelengkapan persyaratan administrasi. 

2. Melakukan audit kas, jaminan, asset, dan pembiayaan. 

- Audit kas kecil, kas brankas, dan kas bank. 

- Audit  nilai jaminan yang diberikan 

- Mengontrol dan mengelola penggantian aseet sesuai umur ekonomisnya. 

- Mengaudit pembiayaan mulai dari proses peminjaman, kelengkapan, 

hingga pencairan. 

- Mengaudit pembiayaan karyawan, dan pembiayaan lain. 

3. Penilaian kesehatan perusahaan/ rasio-rasio 

4. Membuat anggaran pengeluaran IT dan Pengendalian Internal. 
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5. Mengembangkan rencana strategi perusahaan untuk diaplikasikan dilapangan 

atau unit. 

Kualifikasi 

1. Jujur 

2. Cermat 

3. Teliti 

4. Inisiatif 

5. Komunikatif 

6. Persuasif 

7. Leadership 

8. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

9. Analytical Thinking 

10. Problem solving 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 di bidang Ekonomi (Diutamakan) 

Pengalaman kerja : Pengalaman sebagai Kepala Cabang, minimal selama 2 

tahun. Atau pengalaman di bidang Keuangan, minimal 

selama 4 tahun. 

Pelatihan tambahan : Update untuk versi terbanu aplikasi (Sewaktu-waktu) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Keuangan/ manajemen 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 
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Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan.  
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Nama Jabatan : Kepala Biro Funding     

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Manajer Pemasaran    

Department : Pemasaran 

Divisi  : Funding 

Rangkuman Pekerjaan 

Mengontrol perkembangan funding, menawarkan kerjasama ke instansi/ lembaga, 

koordinasi dengan cabang terkait funding, membuat laporan, dan evaluasi 

pencapaian funding. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pencapaian target funding (Pendanaan). 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Penawaran kerja sama ke instansi/ lembaga. 

2. Membuat laporan terkait funding. 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Mengontrol perkembangan funding semua cabang, dan mengevaluasi kinerja 

funding (penghimpunan dana tiap cabang). 

2. Mengawasi berjalannya semua produk funding. 
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3. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target cabang dan masing-masing 

funding. 

4. Mengawasi bawahan tidak langsung yaitu AO (marketing) sebanyak enam 

belas orang (Membuat schedule pekerjaan, memberikan tugas dan mengawasi 

kelompok pekerja yang terampil dan terlatih serta mengetahui pekerjaan 

masing-masing secara rinci) 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Koordinasi ke cabang-cabang berkaitan dengan runding (diskusi) mengenai 

funding. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, dan diskusi terkait 

kebijakan. 

3. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

4. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait data dan informasi pekerjaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Menentukan bunga yang diberikan pada anggota tertentu. 

2. Membuat rencana kerja tahunan. 

3. Melakukan pengembangan produk funding. 

4. Mengalokasikan target untuk setiap cabang sesuai dengan kemampuan 

cabang. 
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Kualifikasi 

1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Cermat 

6. Jujur 

7. Persuasif 

8. Komunikatif 

9. Networking Luas 

10. Wawasan Luas 

11. Tegas 

12. Inisiatif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 bidang Bisnis/ Manajemen/ Pemasaran 

Pengalaman kerja : Pengalaman sebagai kepala cabang pada lembaga 

keuangan, minimal selama 3 tahun. Atau pengalaman di 

bidang Pemasaran/ Penjualan, mnimal selama 5 tahun. 

Pelatihan tambahan : Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge secara luas, dan Market 

knowledge. 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 
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Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan. 
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Nama Jabatan : Kepala Bidang Maal   

Lokasi  : Kantor Baitul Maal 

Supervisor : Direktur Utama   

Department : Maal 

Divisi  : Maal  

Rangkuman Pekerjaan 

Menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf, memberikan pembinaan pada 

mustahiq, kerjasama dengan pihak ke-tiga, koordinasi dengan funding, membuat 

rencana kerja tahunan, melakukan evaluasi, dan membuat laporan. 

Tanggung Jawab Utama 

Menghimpun dana (zakat) ziswaf, memberikan layanan ke muzakki (orang yang 

wajib mengeluarkan zakat harta) dan mustahiq (orang yang berhak menerima 

zakat). 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Memberi pelayanan kepada Mudzaki mustahiq. 

2. Membuat laporan maal 

3. Menghimpun dana ziswaf 

4. Menyalurkan dana ziswaf 

5. Memberikan pembinaan kepada mustahiq 

6. Menjalin kerjasama, dan menjaga hubungan baik dengan pihak ke-tiga 
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7. Melakukan penggalangan donasi bencana 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan evaluasi kerja atas kinerja unit dan bawahan. 

2. Melakukan penilaian kinerja bawahan. 

3. Bertugas mengawasi dua orang bawahan langsung, satu orang bagian 

Funding Officer (Merencanakan dan mengawasi karyawan yang trampil dan 

terlatih dalam melakukan berbagai variasi tugas), dan satu orang bagian 

Administrasi (Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang 

melakukan pekerjaan yang relative sama) 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan funding terkait penggalangan dana. 

2. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

3. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

Membuat rencana kerja tahunan. 

Kualifikasi 
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1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, 

Operating, Actuating, 

Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Berjiwa sosial 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : DIII 

Pengalaman kerja : Pengalaman dibidang sosial, minimal selama 2 tahun. 

Pelatihan tambahan : Soft skill (setahun sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge, dan Market knowledge. 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan (membuat laporan), dan dilapangan 

(menghimpun dana dan kegiatan terkait pembinaan). 

  



nnnnnnnnnn 
 

Nama Jabatan : Kepala Bidang Remedial   

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Direktur Utama    

Department : Remedial 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Melakukan penagihan pada pinjaman macet, membuat jadwal penagihan, 

membuat laporan, melakukan penarikan jaminan, kroscek anggota bermasalah 

dengan cabang, membuat anggaran departemen, dan membuat target 

penyelesaian. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas penyelesaian anggota pembiayaan bermasalah/ macet ya 

itu col 4 (Menunggak lebih dari 6 Bulan), dan col 5 (Menunggak lebih dari 12 

Bulan). 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. OTS/ melakukan penagihan pada anggota pembiayaan macet.  

2. Membuat laporan bulanan. 

3. Membuat laporan terkait kolektibilitas. 
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Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

Mengawasi tiga orang bawahan yang terdiri dari dua orang bagian AO Remedial 

(Membuat schedule pekerjaan, memberikan tugas dan mengawasi kelompok 

pekerja yang terampil dan terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing 

secara rinci), dan satu orang Kepala Bagian Remedial (Memberikan tugas, dan 

mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan pekerjaan yang relative sama).  

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Melakukan kroscek dengan cabang mengenai data pinjaman macet dan 

penyebabnya. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

3. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

4. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait data dan informasi pekerjaan, 

memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Merencanakan jadwal penagihan anggota yang akan ditagih dan mengawasi 

bawahan. 

2. Memimpin komite remedial (briefing), dan mendiskusikan pemecahan 

masalah atas temuan dilapangan. 



pppppppppp 
 

3. Memutuskan penarikan jaminan, mempersiapkan, dan merencanakan skema 

penarikan jaminan. 

4. Membuat rencana kerja tahunan bidang remedial. 

5. Membuat anggaran untuk bidang remedial. 

6. Membuat target penyelesaian anggota bermasalah. 

Kualifikasi 

1. Komunikasi 

2. Negosiasi 

3. Apprasial (Kemampuan 

memperkirakan nilai suatu objek) 

4. Legal (Terkait aspek hukum) 

5. Mitigasi resiko (Tindakan terencana 

dan berkelanjutan untuk 

mengurangi dampak atau resiko) 

6. Jujur 

7. Cermat 

8. Komunikatif 

9. Persuasif 

10. Leadership 

11. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

12. Analytical Thinking 

13. Problem solving 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : DIII 

Pengalaman kerja : Pengalaman dibidang Keuangan, minimal selama 3 tahun. 

Pelatihan tambahan : Pelatihan penanganan pembiayaan bermasalah (Setahun 

Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 
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Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office, dan Aplikasi Transaksi. 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan.  
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Nama Jabatan : Manajer SDM   

Lokasi  : Kantor Pusat 

Supervisor : Direktur Utama    

Department : SDM 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Planning kebutuhan karyawan, recruitment karyawan, membuat form penilaian, 

mengelola absensi karyawan, menegakkan aturan koprasi, dan memberikan 

penilaian karyawan. 

Tanggung Jawab Utama 

Mengelola segala sesuatu yang terkait dengan SDM. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Mengelola terkait absensi karyawan. 

2. Menerima dan membimbing pihak eksternal yang ingin melakukan penelitian, 

dan magang. 

3. Melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukanoleh karyawan. 

4. Mengusulkan peraturan maupun tatatertib perusahaan. 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Mengelola klaim-klaim dan pembiayaan terkait karyawan. 
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2. Melakukan refiew dan revisi (bila diperlukan) terkait pertaturan kerja. 

3. Menegakan aturan koperasi, serta memberikan punishment atas pelanggaran. 

4. Membuat form penilaian, serta mengelola hasil penilaian. 

5. Mengawasi satu orang bawahan langsung dengan jabatan bagian Klaim 

Karyawan (Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang 

melakukan pekerjaan yang relative sama). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait data dan informasi pekerjaan, 

memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, dan 

diskusi terkait kebijakan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Melakukan planning terkait kebutuhan karyawan dan pelatihan. 

2. Melakukan recruitment karyawan. (Mulai dari mencari calon karyawan, test, 

wawancara, hingga membuat SK dan perjanjian kerjasama). 

3. Membuat rencana anggaran terkait SDM. (Gaji, klaim-klaim (bensin, 

perawatan kendaraan, santunan, dll), dan THR) 
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4. Membarikan penilaian atas karyawan berdasar hasil form penilaian. 

5. Mempertimbangkan nilai gaji yang akan diberikan pada setiap karyawan. 

Kualifikasi 

1. Leadership  

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling)  

3. Analytical Thinking 

4. Problem solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Wawasan luas 

9. Inisiatif 

10. Persuasif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 bidang Psikologi/ Hukum (diutamakan) 

Pengalaman kerja : Pengalaman dibidang SDM, minimal 2 tahun. Atau 

pengalaman dibidang Keuangan/ Operasional, minimal 4 

tahun. 

Pelatihan tambahan : Soft skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Market knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office. 



uuuuuuuuuu 
 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan.  
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Nama Jabatan : Kepala Cabang Utama  

Lokasi  : Kantor Cabang Utama 

Supervisor : Direktur Utama  

Department : - 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Turun mencari lending, funding, menyiapkan kas, membuat laporan-laporan, 

melakukan evaluasi, analisa pesaing, memutuskan pemberian pinjaman nilai 

nominal tertentu, dan melakukan penilaian kinerja bawahan. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional cabang, likuiditas cabang, 

terkait SDM cabang, dan pencapaian target cabang. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Ikut turun kelapangan untuk penagihan, mencari lending (Debitur), dan 

funding (Anggota/ kreditur) bila diperlukan. 

2. Menyiapkan kas untuk menjaga likuiditas. 

3. Membuat laporan tahunan. 

4. Melakukan akad (perjanjian) peminjaman dengan anggota. 

5. Meyakinkan calon anggota baru untuk ikut bergabung. 



wwwwwwwwww 
 

Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan evaluasi pencapaian target bulanan dan tahunan. 

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi bawahan. 

3. Melakukan penilaian atas kinerja bawahan. 

4. Mengawasi empat orang bawahan langsung yang terdiri dari satu orang teller 

(Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang relative sama), satu orang administrasi (Merencanakan dan 

mengawasi karyawan yang trampil dan terlatih dalam melakukan berbagai 

variasi tugas), satu orang AO (marketing) (Membuat schedule pekerjaan, 

memberikan tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang terampil dan 

terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing secara rinci), dan satu 

orang Wakil kepala cabang (Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga 

staf terdidik dan professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 



xxxxxxxxxx 
 

3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait memperjelas persoalan, dan 

diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Membuat rencana strategi untuk cabang. 

2. Menganalisa lingkungan dan pesaing. 

3. Memutuskan pemberian pinjaman hingga nilai nominal yang telah ditentukan 

manajer operasional. 

4. Membuat jadwal tertentu untuk bawahan. 

5. Melakukan ploting target tahunan ke bulanan, dan menentukan target tiap AO 

(Marketing). 

Kualifikasi 

1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan Luas 

10. Inisiatif 

11. Persuasif 

12. Responsif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : S1 Bidang Manajemen/ Keuangan (Diutamakan) 
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Pengalaman kerja : Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran 

atau Operasional selama minimal 3 tahun. 

Pelatihan tambahan : Operasional (Setahun Sekali) 

Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Market knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office dan Aplikasi Transaksi 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan. 
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Nama Jabatan : Kepala Cabang Mangkang   

Lokasi  : Kantor Cabang Mangkang 

Supervisor : Direktur Utama  

Department : - 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Turun mencari lending, funding, menyiapkan kas, membuat laporan-laporan, 

melakukan evaluasi, analisa pesaing, memutuskan pemberian pinjaman nilai 

nominal tertentu, dan melakukan penilaian kinerja bawahan. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional cabang, likuiditas cabang, 

terkait SDM cabang, dan pencapaian target cabang. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Ikut turun kelapangan untuk penagihan, mencari lending (Debitur), dan 

funding (Anggota/ kreditur) bila diperlukan. 

2. Menyiapkan kas untuk menjaga likuiditas. 

3. Membuat laporan tahunan. 

4. Melakukan akad (perjanjian) peminjaman dengan anggota. 

5. Meyakinkan calon anggota baru untuk ikut bergabung. 
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Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan evaluasi pencapaian target bulanan dan tahunan. 

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi bawahan. 

3. Melakukan penilaian atas kinerja bawahan. 

4. Mengawasi empat orang bawahan langsung yang terdiri dari satu orang teller 

(Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang relative sama), satu orang administrasi (Merencanakan dan 

mengawasi karyawan yang trampil dan terlatih dalam melakukan berbagai 

variasi tugas), satu orang AO (marketing) (Membuat schedule pekerjaan, 

memberikan tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang terampil dan 

terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing secara rinci), dan satu 

orang Wakil kepala cabang (Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga 

staf terdidik dan professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 
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3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait memperjelas persoalan, dan 

diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Membuat rencana strategi untuk cabang. 

2. Menganalisa lingkungan dan pesaing. 

3. Memutuskan pemberian pinjaman hingga nilai nominal Rp 25.000.000,- 

4. Membuat jadwal tertentu untuk bawahan. 

5. Melakukan ploting target tahunan ke bulanan, dan menentukan target tiap AO 

(Marketing). 

Kualifikasi 

1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan Luas 

10. Inisiatif 

11. Persuasif 

12. Responsif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : DIII 

Pengalaman kerja : Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran 

atau Operasional selama minimal 2 tahun. 
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Pelatihan tambahan : Operasional (Setahun Sekali) 

Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Market knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office dan Aplikasi Transaksi 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan
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Nama Jabatan : Kepala Cabang Tembalang   

Lokasi  : Kantor Cabang Tembalang 

Supervisor : Direktur Utama  

Department : - 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Turun mencari lending, funding, menyiapkan kas, membuat laporan-laporan, 

melakukan evaluasi, analisa pesaing, memutuskan pemberian pinjaman nilai 

nominal tertentu, dan melakukan penilaian kinerja bawahan. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional cabang, likuiditas cabang, 

terkait SDM cabang, dan pencapaian target cabang. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Ikut turun kelapangan untuk penagihan, mencari lending (Debitur), dan 

funding (Anggota/ kreditur) bila diperlukan. 

2. Menyiapkan kas untuk menjaga likuiditas. 

3. Membuat laporan tahunan. 

4. Melakukan akad (perjanjian) peminjaman dengan anggota. 

5. Meyakinkan calon anggota baru untuk ikut bergabung. 
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Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan evaluasi pencapaian target bulanan dan tahunan. 

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi bawahan. 

3. Melakukan penilaian atas kinerja bawahan. 

4. Mengawasi empat orang bawahan langsung yang terdiri dari satu orang teller 

(Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang relative sama), satu orang administrasi (Merencanakan dan 

mengawasi karyawan yang trampil dan terlatih dalam melakukan berbagai 

variasi tugas), satu orang AO (marketing) (Membuat schedule pekerjaan, 

memberikan tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang terampil dan 

terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing secara rinci), dan satu 

orang Wakil kepala cabang (Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga 

staf terdidik dan professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 
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3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait memperjelas persoalan, dan 

diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Membuat rencana strategi untuk cabang. 

2. Menganalisa lingkungan dan pesaing. 

3. Memutuskan pemberian pinjaman hingga nilai nominal Rp 10.000.000,- 

4. Membuat jadwal tertentu untuk bawahan. 

5. Melakukan ploting target tahunan ke bulanan, dan menentukan target tiap AO 

(Marketing). 

Kualifikasi 

1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan Luas 

10. Inisiatif 

11. Persuasif 

12. Responsif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : DIII 

Pengalaman kerja : Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran 

atau Operasional selama minimal 2 tahun. 
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Pelatihan tambahan : Operasional (Setahun Sekali) 

Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Market knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office dan Aplikasi Transaksi 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan 
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Nama Jabatan : Kepala Cabang Semarang Barat  

Lokasi  : Kantor Cabang Semarang Barat 

Supervisor : Direktur Utama  

Department : - 

Divisi  : - 

Rangkuman Pekerjaan 

Turun mencari lending, funding, menyiapkan kas, membuat laporan-laporan, 

melakukan evaluasi, analisa pesaing, memutuskan pemberian pinjaman nilai 

nominal tertentu, dan melakukan penilaian kinerja bawahan. 

Tanggung Jawab Utama 

Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional cabang, likuiditas cabang, 

terkait SDM cabang, dan pencapaian target cabang. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Ikut turun kelapangan untuk penagihan, mencari lending (Debitur), dan 

funding (Anggota/ kreditur) bila diperlukan. 

2. Menyiapkan kas untuk menjaga likuiditas. 

3. Membuat laporan tahunan. 

4. Melakukan akad (perjanjian) peminjaman dengan anggota. 

5. Meyakinkan calon anggota baru untuk ikut bergabung. 
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Tanggung Jawab Pengawasan dan Evaluasi 

1. Melakukan evaluasi pencapaian target bulanan dan tahunan. 

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi bawahan. 

3. Melakukan penilaian atas kinerja bawahan. 

4. Mengawasi empat orang bawahan langsung yang terdiri dari satu orang teller 

(Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang relative sama), satu orang administrasi (Merencanakan dan 

mengawasi karyawan yang trampil dan terlatih dalam melakukan berbagai 

variasi tugas), satu orang AO (marketing) (Membuat schedule pekerjaan, 

memberikan tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang terampil dan 

terlatih serta mengetahui pekerjaan masing-masing secara rinci), dan satu 

orang Wakil kepala cabang (Merencanakan dan mengawasi pekerjaan tenaga 

staf terdidik dan professional yang mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan). 

Tanggung Jawab Koordinasi 

1. Berkoordinasi dengan atasan selain atasan langsung terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 

2. Berkoordinasi dengan karyawan diluar unit terkait data dan informasi 

pekerjaan, memperjelas persoalan, diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama, 

dan diskusi terkait kebijakan. 
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3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait memperjelas persoalan, dan 

diskusi terkait penyesuaian dan kerjasama. 

Tugas dan Tanggung Jawab Manajerial  

1. Membuat rencana strategi untuk cabang. 

2. Menganalisa lingkungan dan pesaing. 

3. Memutuskan pemberian pinjaman hingga nilai nominal Rp 10.000.000,- s.d 

Rp 50.000.000,- 

4. Membuat jadwal tertentu untuk bawahan. 

5. Melakukan ploting target tahunan ke bulanan, dan menentukan target tiap AO 

(Marketing). 

Kualifikasi 

1. Leadership 

2. P, O, A, C (Planning, Operating, 

Actuating, Controling) 

3. Analytical Thinking 

4. Problem Solving 

5. Jujur 

6. Cermat 

7. Komunikatif 

8. Networking Luas 

9. Wawasan Luas 

10. Inisiatif 

11. Persuasif 

12. Responsif 

Pendidikan dan Pengalaman yang Dibutuhkan 

Pendidikan formal : DIII 
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Pengalaman kerja : Pengalaman di lembaga keuangan dibagian Pemasaran 

atau Operasional selama minimal 2 tahun. 

Pelatihan tambahan : Operasional (Setahun Sekali) 

Pemasaran (Setahun Sekali) 

Soft Skill (Setahun Sekali) 

Kompetensi 

Kompetensi tehnik tambahan : Product knowledge 

Market knowledge 

Keterampilan   : Microsoft Office dan Aplikasi Transaksi 

Kondisi Kerja 

Pekerjaan dilakukan didalam ruangan dan dilapangan 
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LAMPIRAN V  

VALIDASI DAN LAIN-LAIN 
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No Faktor Kompensasi 
Bobot 

Faktor 

Bobot 

Sub 

Faktor 

1 Tanggung Jawab 50%   

  Kinerja dan Pencapaian   25% 

  Fungsi Manajerial   25% 

2 Pengetahuan 20%   

  Tingkat Pendidikan Formal   10% 

  Pengalaman Kerja   10% 

3 Tingkat Kesulitan Pekerjaan 5%   

  Menilai Tugas-tugas Esensial   1.67% 

  Standar Operasional Prosedur   1.67% 

  Pengambilan Keputusan   1.67% 

4 Lingkungan Kerja 5%   

5 Tuntutan Mental 5%   

6 
Supervisi/ Pengawasan 

Terhadap Bawahan 
5%   

  Cara Pengawasan   2.50% 

  Rentan Kendali   2.50% 

7 
Kerugian/ Dampak yang 

Timbul Akibat Kesalahan 

dalam Pelaksanaan Pekerjaan 

5%   

8 Koordinasi 5%   
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No 
Faktor yang 

dikompensasi 

Level Kriteria 

1 Tanggung Jawab   

 

Tanggung Jawab Atas 

Kinerja dan 

Pencapaian 

 

1 Tanggung jawab atas dirisendiri/ pekerjaan 

sendiri. 

2 Tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian 

cabang. 

3 Tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian   

divisi (bidang/biro). 

4 Tanggung jawab atas kinerja dan pencapain 

departemen. 

5 Tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian 

perusahaan secara keseluruhan. 

Fungsi Manajerial 1 Tidak memiliki tanggung jawab manajerial 

(Hanya pelaksana tugas). 

2 Melakukan Planning, Organizing, Leading, 

dan Controlling sekala cabang. 

3 Melakukan Planning, Organizing, Leading, 

dan Controlling sekala  divisi (bidang/biro). 

4 Melakukan Planning, Organizing, Leadning, 

dan Controlling sekala departemen. 

5 Melakukan Planning, Organizing, Leading, 

dan Controlling secara keseluruhan. 

 

 

2 

 

 

Pengetahuan 

  

 

Tingkat Pendidikan 

Formal 

1 SMA/ Sederajat 

2 DIII 

3 S1 

4 S2 

Pengalaman Kerja 1 0-1 Tahun dibidangnya. 

2 2 Tahun dibidangnya. 
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3 3 Tahun dibidangnya. 

4 4 Tahun dibidangnya. 

5 5 Tahun dibidangnya. 

3 
Tingkat Kesulitan 

Pekerjaan 

  

 

 

Menilai Tugas 

Esensial 

1 Dapat dipelajari dengan mudah karena 

tugasnya sederhana dan rutin. 

2 Untuk memahami pekerjaan ini cukup 

diperlukan kemampuan membaca dan 

menulis bahasa Indonesia serta membuat 

perhitungan sederhana. 

3 Dibutuhkan latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan yang tinggi untuk mempelajari 

dan mengerjakannya. 

4 Diperlukan pendidikan tinggi dan 

pengetahuan luas dalam bidang tertentu 

untuk dapat memahami pekerjaan ini. 

Standar Operasional 

Prosedur 

1 Aturan/ tata kerja rinci yang diperlukan 

sudah tersedia. 

2 Aturan/ tata car kerja bersifat umum/ garis 

besar saja. 

3 Aturan/ tata kerja harus dipikirkan dan dibuat 

sendiri. 

4 Pandauan tata cara kerja hanya berbentuk 

Visi, Misi, dan kebijakan Perusahaan. 

Pengambilan 

Keputusan 

1 Tidak memerlukan pemikiran atau 

pertimbangan sendiri karena semua yang 

harus dikerjakan sudah ada aturannya. 

2 Sesekali diperlukan pemikiran atau 

pertimbangan sendiri walaupun dalam tingkat 

terbatas/ sederhana. 

3 Sedikit pertimbangan sendiri/ pribadi 

diperlukan untuk menkordinasikan tuntutan-

tuntutan dan situasi yang kadang-kadang 

bertentangan satu sama lain. 
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4 Pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas 

sepenuhnya memerlukan pertimbangan 

pribadi atau sendiri. 

4 Lingkungan Kerja 1 Bekerja didalam ruangan bersih, tenang dan 

sejuk ber-AC. 

2 Bekerja dalam ruangan bersih, tapi panas. 

3 Bekerja didalam ruangan, dan dilapangan 

secara seimbang. 

4 Bekerja cenderung dilapangan (perjalanan 

dengan kendaraan roda dua). 

5 Tuntutan Mental 1 Randah : Hampir tidak ada masalah/ tugas 

bersifat sama setiap hari. 

2 Cukup Tinggi : Kadang-kadang menghadapi 

tuntutan/ permintaan yang agak bertentangan 

yang harus dicari pemecahannya. 

3 Tinggi : Terdapat ketidak pastian dan ketidak 

seragaman yang terus menerus dalam situasi 

kerja yang dihadapi. 

4 Sangat Tinggi : Tingkat ketidak pastian 

dalam lingkungan yang dihadapi oleh 

jabatan/ pekerjaan ini hampir tidak dapat 

diramalkan. 

6 

Supervisi/ 

Pengawasan 

Terhadap Bawahan 

  

 Cara Pengawasan 1 Memberikan tugas, dan mengawasi sejumlah 

karyawan yang melakukan pekerjaan yang 

relative sama. 

2 Membuat schedule pekerjaan, memberikan 

tugas dan mengawasi kelompok pekerja yang 

terampil dan terlatih serta mengetahui 

pekerjaan masing-masing secara rinci. 

3 Merencanakan dan mengawasi karyawan 

yang trampil dan terlatih dalam melakukan 

berbagai variasi tugas. 

4 Merencanakan dan mengawasi pekerjaan 

tenaga staf terdidik dan professional yang 
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mungkin melaksanakan juga fungsi 

kepemimpinan. 

Rentan Kendali 1 Tidak memiliki bawahan. 

2 Memiliki 1-2 Orang bawahan. 

3 Memiliki 3-4 Orang bawahan. 

4 Memiliki 5-6 Orang bawahan. 

5 Memiliki Lebih Dari 6 Orang bawahan. 

7 Kerugian/ Dampak 

yang Timbul Akibat 

Kesalahan Kerja 

1 Kesalahan berdampak pada pekerjaan 

sendiri. 

2 Kesalahan berdampak pada cabang atau 

divisi. 

3 Kesalahan berdampak pada divisi, cabang, 

dan departemen. 

4 Kesalahan berdampak pada semua divisi dan 

prusahaan secara keseluruhan. 

8 Koordinasi 1 Hanya dengan rekan sekerja 

2 Dengan karyawan diluar unit. 

3 Dengan atasan selain atasan langsung. 

4 Dengan pihak eksternal. 
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Kepala 

bagian 

Remedial AO Remedial 

Kepala Cabang 

Tembalang 

Teller dan 

AO 

Admin, 

surveyer, teller, 

dan AO 

Admin, teller, 

dan AO/ 

surveyer 

Wakil 

Admin, teller, 

dan AO/ 

surveyer 

Wakil 

Admin, teller, 

dan AO/ 

surveyer 

Admin, dan 

Funding 

Officer 

Direktur Utama 

Bagian Pengendalian 

Internal dan IT 

Manager 

Pemasaran 

Manager 

SDM 

Manager 

Operasional 

Kabiro 

Funding 

Kepala Bidang 

Remedial 
Kepala Cabang 

Utama 

Kepala Cabang 

Mangkang 

Kepala Cabang 

Semarang Barat 

Kepala 

Kantor Kas 

Kepala 

Bidang Maal 

Kepala bagian  
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