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ABSTRAK

MODEL KOMUNIKASI DEBT COLLECTOR DALAM MENJALANKAN
TUGAS PENAGIHAN PADA DEBITUR PT. BFI

(STUDI PADA PT. BUNAS FINANCE INDONESIA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Gyna Mulia Agani

Dari waktu ke waktu perusahaan pembiayaan atau dikenal dengan leasing di
Indonesia terus mengalami perkembangan. Pembayaran kredit yang macet oleh
debitur dalam permbiayaan menjadi suatu masalah tersendiri bagi pihak
perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut maka PT. BFI mempekerjakan orang-
orang yang secara khusus memiliki tugas untuk memastikan setiap debitur
melakukan peminjaman kredit agar melunasi pembayaran tepat pada waktunya.
Adapun profesi untuk tugas tersebut disebut dengan Debt Collector. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Debt Collector tentang SOP
Penagihan pada Debitur, menjelaskan tahapan proses penagihan yang dilakukan
Debt Collector, dan mengetahui model komunikasi yang dilakukan Debt
Collector. Penelitian ini menggunakan teori model komunikasi dan teori
komunikasi verbal, nonverbal. Metode Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel
dalam penelitian ini yaitu debt collector PT BFI dan debitur PT. BFI. Hasil dari
penelitian ini adalah Tingkat pemahaman Debt collector tentang SOP penagihan
berada dalam tahap pemahaman ektrapolasi, mereka dapat memahami SOP atau
prosedur penagihan perusahaan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan menagih
mereka kepada konsumen, Semua debt collector ingin menunjukan bahwa mereka
hanya menjalankan tugas dengan wewenang dan peraturan yang telah ditetapkan,
dan mereka berusaha untuk professional dan tidak merugikan klien dari PT BFI
itu sendiri, dengan cara memelihara hubungan baik antara collector dan kliennya.
Sehingga model komunikasi yang digunakan debt collector yaitu model
komunikasi Pace and faules, dimana kegiatan menagih debitur dalam satu hari
normalnya terjadi secara berulang-ulang mulai dari kebiasaannya, pengetahuan,
pertukaran informasi, cara berinteraksi, lalu simbol yang digunakan, berulang
setiap hari nya.

Kata kunci: Model Komunikasi, Debitur, dan Debt Collector



ABSTRACT

THE COMMUNICATION MODEL OF DEBT COLLECTORS IN
COLLECTING DEBTS FROM DEBTORS OF PT. BFI, TBK.

(A STUDY AT PT. BUNAS FINANCE INDONESIA BANDAR LAMPUNG)

By

Gyna Mulia Agani

At times, financing companies or known as leasing companies in Indonesia
continue to develop. One of the financing or leasing companies in Indonesia is
PT. BFI Finance Indonesia Tbk. The payment of bad loans in financing becomes a
serious problem for the company. To overcome the problem, PT. BFI employed
people who specifically ensure that each debtor to pay off the payment on time.
This profession is called Debt Collector. This study aims to determine the level of
understanding of Debt Collectors about the standard operational procedure
(SOP) of Debts Collection toward the Debtors, explaining the stages of payments
process conducted by Debt Collectors, and finding out the communication model
performed by Debt Collectors. This research uses models of communication and
verbal communication, nonverbal communication theory as the scalpel. The
method used in this research was done through observation, interview, and
documentation. The sample of this research consisted of the debt collectors of PT.
BFI and the debtors of PT. BFI. The result of the research showed that the level of
understanding of the debt collectors about debt collection's SOP was categorized
in extrapolation understanding stage, which meant they could understand the
SOP of the company's billing procedures and applied them in their debts
collection activity to clients, In addition, all the debt collectors only performed
their tasks in accordance with the authority and the established regulations;
further, the debt collectors have professionally worked and avoid harming the
clients of PT. BFI itself by maintaining good relationships between collectors and
clients. It can be concluded that the communication model performed by debt
collectors is the communication model of Pace and Faules, where the activity of
collecting debts normally happens repeatedly based on the habit, knowledge,
information exchange, way of interaction, and the symbol used, repeatedly in
daily basis.

Keyword: Communication Model, Debtors and Debt Collectors
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1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari waktu ke waktu perusahaan pembiayaan atau dikenal dengan leasing di

Indonesia terus mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut salah

satunya ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan

pembiayaan baru di tengah-tengah aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran

perusahaan pembiayaan baru tersebut tentu saja membuat persaingan dalam

dunia pembiayaan menjadi semakin ketat, sehingga setiap perusahaan

pembiayaan diharuskan untuk membuat terobosan baik dalam hal pelayanan

maupun produk yang diterbitkan, serta juga memberikan berbagai bentuk

kemudahan untuk dapat menarik minat nasabah (Angkasa, 2016: 73).

Salah satu bentuk pelayanan dan kemudahan yang disediakan oleh perusahaan

pembiayaan untuk dapat menarik minat nasabah adalah dengan melakukan

kegiatan pembiayaan kepada konsumen. Adapun bentuk kegiatan pembiayaan

tersebut yaitu untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen

dengan pembayaran secara angsuran, seperti alat elektronik, alat transportasi

dan alat rumah tangga lainnya. Dalam prosesnya, nasabah yang mengajukan

pembiayaan akan menggunakan dana dari perusahaan pembiayaan tersebut



2

untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan waktu yang telah

disepakati. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menagih nasabah atas dana

yang telah digunakan tersebut berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah

dan perusahaan pembiayaan (Subekti, 2002: 1).

Salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing di Indonesia yaitu PT. BFI

Finance Indonesia Tbk. PT BFI Finance Indonesia Tbk berdiri pada tahun

1982 sebagai PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia, sebuah

perusahaan patungan antara Manufacturer Hanover Leasing Corporation dari

Amerika Serikat dengan pemegang saham lokal. BFI adalah perusahaan

pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan

pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya, perusahaan melakukan go public pada Mei 1990 dengan kode

saham BFIN. PT BFI yang khusus bergerak di bidang jasa pembiayaan

konsumen yang melayani property, kendaraan roda dua maupun kendaraan

roda empat. PT BFI telah banyak memperoleh penghargaan, penghargaan

yang telah didapat oleh PT BFI yaitu Tropi Emas untuk

Perusahaan multifinance dengan kinerja keuangan sangat bagus selama lima

tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2015 oleh majalah Infobank,

perusahaan multifinance dengan kinerja keuangan sangat Bagus Tahun 2015

dan peringkat pertama kategori “perusahaan pembiayaan Beraset Rp10 triliun

ke atas” oleh majalah Infobank, dan masih banyak lainnya. (www.bfi.co.id/

diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pkl 11.00)
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Dalam hal penagihan pembayaran kredit kepada debitur, Debt Collector PT.

BFI Bandar Lampung memperoleh catatan, baik tingginya jumlah debitur

yang melakukan peminjaman modal, maupun angka pelunasan pinjaman yang

baik (Annual report BFI, 2016 diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pkl 19.00).

PT BFI Finance Indonesia Tbk mencatatkan laba bersih di kuartal-III 2016

sebesar Rp 554 miliar. Laba perusahaan pembiayaan berkode emiten BFIN

ini tumbuh 21,7% secara year on year dari sebelumnya Rp 455 miliar. Terkait

kinerja BFI, sepanjang 2015 realisasi pengucuran kredit atau pembiayaan

mencapai Rp 10 triliun, naik 8% dibanding 2014. Adapun total aset atau

piutang yang dikelolah mencapai Rp 12 triliun, naik 9% dibanding tahun

2014. Adapun jumlah nasabah sepanjang 2015 juga mengalami pertumbuhan

sebesar 12% dan tercatat ada lebih dari 300 ribu konsumen aktif di seluruh

Indonesia. (http://www.bfi.co.id/ diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pkl

19.00). Dalam pelaksanaannya PT. BFI Bandar Lampung tentunya juga tidak

terlepas dari kendala, adapun kendala yang dimaksud adalah adanya debitur

yang tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.

Pembayaran kredit yang macet oleh debitur menjadi suatu masalah tersendiri

bagi pihak perusahaan, sebab pembayaran yang tidak lancar mempengaruhi

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pembiayaan. Untuk mengatasi hal

tersebut maka PT. BFI Bandar Lampung mempekerjakan orang - orang yang

secara khusus memiliki tugas untuk memastikan setiap debitur melakukan

peminjaman kredit agar melunasi pembayaran tepat pada waktunya. Adapun

profesi untuk tugas tersebut disebut dengan Debt Collector. Menyikapi pro
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dan kontra soal keberadaan Debt Collector, perlu ditelusuri permasalahan

sebenarnya. Masalahnya, hingga kini belum diperoleh jalan terbaik bagi yang

bersengketa (Tony, 2013: 3).

Dampak negatif adanya Debt Collector yaitu sering terjadinya kekerasan

dalam hal penagihan kepada debitur. Kekerasan yang sering dilakukan oleh

debt collector karena tidak adanya iktikad baik debitur dalam penyelesaian

tagihan hutang, maka dalam posisi seperti itu debt collector melakukan

penekanan agar debitur benar-benar mau menyelesaikan tagihan hutang.

Dengan banyaknya karakter-karakter yang dimiliki oleh debitur, akan

mempengaruhi bagaimana model interaksi debt collector dalam melakukan

penagihan hutang (Tony, 2013:4).

Karakter-karakter yang dimiliki oleh debitur seperti halnya karakter

kebudayaan antara budaya Jawa dengan Lampung, tentunya mempengaruhi

perbedaan pola interaksi yang akan dilakukan oleh debt collector dalam

melakukan penagihan kepada debitur. Untuk debitur dengan karakter budaya

Lampung cenderung debt collector melakukan pola interaksi harus dengan

ekstra hati-hati baik dalam perkataan maupun perbuatannya ketika melakukan

pendekatan terhadap debitur yang berkarakter budaya Lampung. Berbeda

dengan debitur berkarakterkan budaya Jawa, debitur cenderung merasa takut

dengan kedatangan debt collector ke rumah, dikarenakan debitur akan merasa

malu dengan saudara, tetangga dan teman kerabatnya. Selain faktor budaya,

hal ekonomi pun juga bisa menjadi hambatan pola interaksi penagihan debt
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collector terhadap debitur. Situasi perekonomian debitur ada yang usahanya

mengalami kebangkrutan dan ada juga yang mengalami kemajuan.

Kebanyakan yang sudah mengalami kebangkrutan sangatlah sulit untuk

melakukan kerjasama dalam hal penyelesaian tagihan hutang. Berbeda dengan

debitur yang usahanya mengalami kemajuan tidaklah sulit dalam melakukan

pola interaksi penagihan (Supriyadi, 2012: 4)

Debt Collector PT. BFI dalam melakukan penagihan tersebut tentunya tidak

terlepas dari sebuah bentuk komunikasi yang baik oleh Debt Collector. Hal

tersebut dikarenakan seorang Debt Collector harus lebih mengedepankan

upaya komunikatif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)

dibandingkan dengan menggunakan cara kekerasan seperti yang diasumsikan

oleh banyak orang. Oleh karena itu seorang Debt Collector harus memiliki

keterampilan dalam berkomunikasi agar pesan yang akan disampaikan kepada

debitur terangkai sedemikian rupa, tersusun rapi dan efektif, sehingga dapat

mudah dimengerti dan akhirnya tujuan agar dilunasinya tunggakan oleh

debitur dapat tercapai (Tony, 2013: 8).

Menurut Standard Operating Procedure (SOP) PT. BFI (berdasarkan

hasil pra riset peneliti di PT. BFI Bandar Lampung), secara umum proses

penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector PT. BFI sama di setiap cabang

daerah diawali dengan kegiatan menelpon nasabah untuk mengingatkan

bahwa jangka waktu pembayaran telah lewat atau sudah menunggak. Upaya

selanjutnya dalam melakukan tugas penagihan seorang Debt Collector akan
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mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika debitur terlambat lebih

dari satu bulan. Kemudian Debt Collector berinteraksi dengan debitur melalui

sebuah bentuk komunikasi tatap muka (face to face communication) dengan

mendatangi alamat rumah konsumen. Semua proses penagihan yang dilakukan

debt collector akan membentuk suatu model komunikasi.

Model Komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi

yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan

komponen lainnya. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan

informasi sebagai pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima

(receiver) untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu yang dalam prosesnya

memliki kemungkinan terjadinya noise atau gangguan. Dalam proses

penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap debitur, model

komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi antara Debt Collector dengan

debitur melalui pesan-pesan yang dipertukarkan akan menentukan apakah

seorang Debt Collector dapat membuat debitur melunasi pinjamannya

(www.businesstopia.net/communication/shannon-and-weaver-model-commun

ication diakses pada tanggal 20 Februari 2017 Pkl. 19.00 WIB).

Jika komunikasi secara langsung dengan bertatap muka sudah dilakukan

namun konsumen belum juga melunasi kewajibannya, maka Debt Collector

menghubungi kembali debitur secara agresif dalam hal nasabah melanggar

janji. Setelah itu lebih meyakinkan debitur untuk melakukan pembayaran

setelah diperoleh kesepakatan. Apabila semua upaya collection yang normal
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mengalami kegagalan, maka perlu diambil tindakan hukum (legal action).

Kegiatan ini bisa berupa penyitaan dalam hal pembiayaan perumahan dan

kendaraan bermotor (http://purbantoro.wordpress.com) diakses pada tanggal 8

Maret 2017 Pkl. 16.00).

Oleh karena itu diperlukannya komunikasi persuasif dan komunikasi koersif

dalam kegiatan penagihan pada debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui model komunikasi antara debt collector pada debitur dalam proses

penagihan, karena banyak kasus debt collector menggunakan kekerasan dalam

penagihan kredit macet yang membuat persepsi masyarakat ke debt collector

menjadi buruk. Maka dari itu, peneliti ingin menjelaskan dan memberikan

edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen bahwa terdapat SOP debt

collector dan terdapat model komunikasi di dalam proses tersebut, serta

menjadi evaluasi Perusahaan agar menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Gorden Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa ada tiga

fungsi model komunikasi yang pertama yaitu melukiskan proses komunikasi,

kedua, menunjukkan hubungan visual, dan ketiga, membantu dalam

menemukan dan memperbaiki kemacetan komunkasi (Ardianto, 2007: 68).

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul

“Model Komunikasi Debt Collector dalam Menjalankan Tugas Penagihan

Pada Debitur PT. BFI (Studi Pada PT. Bunas Finance Indonesia di

Bandar Lampung)”.
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1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Debt Collector PT. BFI Bandar Lampung

Tentang SOP Penagihan pada Debitur?

2. Bagaimana Tahapan Proses Penagihan yang dilakukan Debt Collector PT.

BFI Bandar Lampung pada Debitur?

3. Bagaimana Model Komunikasi Debt Collector PT. BFI Bandar Lampung

dalam Menjalankan Tugas Penagihan pada Debitur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Debt Collector PT. BFI Bandar

Lampung Tentang SOP Penagihan pada Debitur

2. Untuk Menjelaskan Tahapan Proses Penagihan yang dilakukan Debt

Collector PT. BFI Bandar Lampung pada Debitur

3. Untuk Mengetahui Model Komunikasi yang dilakukan Debt Collector PT.

BFI Bandar Lampung dalam Menjalankan Tugas Penagihan pada Debitur

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, khususnya Ilmu

Komunikasi yang berkaitan dengan Model Komunikasi Debt Collector
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PT. BFI Bandar Lampung dalam Menjalankan Tugas Penagihan pada

Debitur.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. BFI (Bunas Finance Indonesia)

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PT. BFI

khususnya dalam divisi penagihan, untuk meningkatkan efektifitas

dalam proses collection.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi bagi mahasiswa

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung yang akan melakukan

penelitian pada kajian yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan

pengetahuan bagi masyarakat khususnya orang awam yang tidak tahu

mengenai Model Komunikasi Debt Collector, sehingga penelitian ini

dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat kurang tahu mengenai

dunia Debt Collector.

d. Bagi peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini untuk melatih diri peneliti dalam

menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam Ilmu Komunikasi

khususnya dengan lingkungan sosial, dengan konteks Komunikasi

Antarpribadi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rujukan Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian
Peran dan Wewenang Debt Kolektor Pada PT. Bank
Riau Cabang Pembantu Panam Pekanbaru

Jenis Skripsi

Penulis Novetilas Sriwahyuni

Tahun 2011

Insititusi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan peran dan wewenang
Debt Kolektor. Peran dan wewenang debt kolektor
(kreditur) yaitu dapat menagih hutang kepada setiap
nasabah. Dan jika debt kolektor (kreditur) berhasil
menagih hutang tersebut maka debt kolektor
(kreditur) akan mendapatkan fee (bonus) dari Bank
melalui gaji yang diperoleh setiap bulannya yang
didapat dari penagihan hutang kepada debitur.

Persamaan Objek penelitian, berupa Debt Collector

Perbedaan Fokus Penelitian, Teori yang digunakan.

Kontribusi
Informasi hubungan antara tata cara dalam proses
penagihan hutang.

Judul Penelitian
Analisis Model Komunikasi Customer Service Dalam
Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Kartu Halo di
Grapari Telkomsel Raden Intan

Jenis Skripsi

Penulis Ri Istialita Sutono

Tahun 2015
Insititusi Universitas Lampung
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2.2 Tinjauan Tentang Ilmu Komunikasi

2.2.1 Definisi Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu “communication” yang berarti

pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat dari “communication” adalah

“communis” yang bermakna umum bersama-sama (Wiryanto, 2004: 8). Dari

Hasil Penelitian

Diketahui model komunikasi customer service dalam
meningkatkan loyalitas pelanggan pelanggan Telkom
Internet di Plasa Telkom Majapahit menunjukkan
menggunakan model komunikasi Lasswell.

Persamaan
Teori yaitu Model Komunikasi, Metode Penelitian
yaitu Deskriptif Kualitatif

Perbedaan lokasi penelitian, dan indikator yang diteliti
Kontribusi Referensi Teori Model Komunikasi

Judul Penelitian

Penerapan Teknik Komunikasi Oleh Debt Collector
Dalam Menagih Pembayaran Kredit Bermasalah
(Studi Pada Bagian Debt Collector Di Adira Finance
Cabang Kota Malang)

Jenis Jurnal Skripsi

Penulis Herwin Andhika Tony

Tahun 2013

Insititusi Universitas Brawijaya

Hasil Penelitian

kerja Debt Collector dalam langkah awalnya
mengingatkan nasabah membayar kewajibannya,
karena sebagian orang mungkin lupa membayar jika
tidak diingatkan, karena sebagian besar nasabah
Adira Finance kalangan menengah bawah dengan
latar belakang pendidikan yang kurang maka kadang
tidak paham dengan perjanjian yang dibuat dan telah
disetujui.

Persamaan
Objek penelitian, berupa Debt Collector. Kajian
mengenai Komunikasi

Perbedaan lokasi penelitian, dan fokus penelitian

Kontribusi
Informasi mengenai teknik komunikasi Debt
Collector dalam menjalankan tugas penagihan
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asal katanya komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan

menyampaikan pesan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, sehingga

tercipta kesamaan pemaknaan antara keduanya.

Everett M. Rogers membuat definisi bahwa komunikasi adalah proses di mana

suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Cangara, 2007: 22).

Sedangkan menurut Miller, komunikasi adalah situasi-situasi yang

memungkinkan suatu pesan kepada seseorang penerima dengan disadari untuk

mempengaruhi perilaku penerima (Mulyana, 2005: 45)

Dalam prosesnya kegiatan komunikasi terdiri atas unsur-unsur atau

komponen-komponen tertentu (Effendy, 2009: 6). Adapun komponen-

komponen dalam proses komunikasi tersebut adalah:

1. Komunikator (communicator)

2. Pesan (message)

3. Media (media)

4. Komunikan (communican)

5. Efek (effect)

2.2.2 Lingkup Komunikasi

Ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari, menelaah, dan meneliti

kegiatan-kegiatan komunikasi manusia yang luas lingkupnya, maka menuurut

Effendy (Liliweri, 1997: 6) menampilkan ruang lingkup ilmu publistik/ ilmu

diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek komunikasi ke dalam jenis-jenis
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yang satu sama lain berbeda konteksnya. Berikut ini adalah penjenisan

komunikasi berdasarkan konteksnya.

1. Bidang Komunikasi

Yang dimaksudkan dengan bidang di sini adalah bidang kehidupan manusia,

di mana diantara jenis kehidupan yang satu dengan jenis kehidupan yang lain

terdapat perbedaan yang khas dan kekhasan ini menyangkut pula proses

komunikasi. Berdasarkan bidangnya komunikasi meliputi jenis-jenis sebagai

berikut:

a. Komunikasi sosial (social communication)

b. Komunikasi organisasional / manajemen (management communication)

c. Komunikasi bisnis (business communication)

d. Komunikasi politik (political communication)

e. Komunikasi internasional (international communication)

f. Komunikasi antarbudaya (intercultural communication)

g. Komunikasi pembangunan (development communication)

h. Komunikasi tradisional (traditional communication)

Selain jenis-jenis bidang komunikasi diatas, dalam berbagai literatur tidak

jarang dijumpai lain-lainnya, salah satunya adalah komunikasi keluarga

(family communication) dan lain-lainnya, yang sebenarnya merupakan salah

satu aspek dari salah satu bidang komunikasi yang tercantum di atas.

2. Sifat Komunikasi

Ditinjau dari sifatnya komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut:
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a. Komunikasi verbal (verbal communication).

b. Komunikasi nonverbal (nonverbal communication)

c. Komunikasi tatap muka (face-to-face communication)

d. Komunikasi bermedia (mediated communication)

3. Tatanan Komunikasi

Yang dimaksudkan dengan tatanan komunikasi adalah proses komunikasi

ditinjau dari jumlah komunikan, apakah satu orang, sekelompok orang, atau

sejumlah orang yang bertempat tinggal secara tersebar. Berdasarkan situasi

komunikasi seperti itu, maka diklasifikasikan menjadi bentuk-bentuk sebagai

berikut:

a. Komunikasi pribadi (personal communication)

1) Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication)

2) Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication)

b. Komunikasi kelompok (group communication)

1) Komunikasi kelompok kecil (small group communication)

2) Komunikasi kelompok besar (large group communication)

c. Komunikasi massa (mass communication)

1) Komunikasi media massa cetak / pers (printed mass media

communication)

2) Komunikasi media massa elektronik (electronic mass media

communication)
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4. Tujuan Komunikasi

Terdapat empat tujuan dari komunikasi, adalah sebagai berikut:

a. Mengubah sikap (to change the attitude)

b. Mengubah opini / pendapat / pandangan (to change opinion)

c. Mengubah perilaku (to change the behavior)

d. Mengubah masyarakat (to change the society)

5. Fungsi Komunikasi

Ada lima fungsi dari komunikasi, adalah sebagai berikut:

a. Menginformasikan (to inform)

b. Mendidik (to educate)

c. Menghibur (to entertain)

d. Mempengaruhi (to influence)

6. Teknik Komunikasi

Istilah teknik berasal dari bahasa Yunani “technikos” yang berarti

keterampilan. Berdasarkankete rampilan komunikasi yang dilakukan

komunikator, teknik komunikasi diklasifikasikan menjadi:

a. Komunikasi informatif (informative communication)

b. Komunikasi persuasif (persuasive communication)

c. Komunikasi pervasif (pervasive communication)

d. Komunikasi koersif (coersive communication)

e. Komunikasi instruktif (instructive communication)

f. Komunikasi manusiawi (human relations)
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2.2.3 Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi didefinisikan oleh A. Devito dalam bukunya “The

Interpersonal Communication Book” yang kemudian dikutip oleh Onong

Uchjana Effendy dalam buku Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi sebagai

berikut:

“Proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau

diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa

umpan balik. (The process of sending and receiving messages between two

persons, or among a small group of persons, with some effect and some

immediate feedback)” (Effendy, 2003: 60)

Berdasarkan definisi diatas, komunikasi antarpribadi dapat berlangsung antara

dua orang. Komunikasi antarpribadi menunjukan terjadi interaksi antara

komunikator dan komunikan. Menurut Wilbur Schramm komunikasi akan

terjalin keakraban apabila memiliki frame of reference (kerangka referensi)

dan field of experience (bidang pengalaman). Kemudian komunikasi

antarpribadi terbagi menjadi dua jenis menurut sifatnya.

1) Komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi yang berlangsung antara dua

orang yakni yang seorang adalah komunikator yang menyampaikan pesan dan

seorang lagi komunikan yang menerima pesan.

2) Komunikasi triadik, komunikasi antarpribadi yang pelakunya terdiri dari

tiga orang, yakni seorang komunikator dan dua orang komunikan.



17

2.2.4 Komunikasi Verbal

1. Pengertian Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol dan

kata-kata, baik yang yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun tulisan.

Komunikasi dapat teridentifikasikan sebagai suatu proses dimana seorang

pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi

tingkah laku penerima. Komunikasi tulisan apabila keputusan yang akan

disampaikan  oleh  pimpinan  itu  disampaikan  oleh  pimpinan  itu

disandikan dalam sombol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat

lain yang bisa dibaca, kemudian dikirimkan pada karyawan yang

dimaksudkan (Arni, 2001: 95).

Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dalam menyampaikan pesannya

dengan menggunakan lisan dan tulisan (Effendi, 1998: 7). Menurut Paulette J.

Thomas, Komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan

dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan (Roudhonah, 2007: 93).

Sementara, lambang verbal merupakan semua lambang yang digunakan untuk

menjelaskan pesan-pesan dengan memanfaatkan kata-kata (bahasa).

Komunikasi verbal yaitu penerimaan sistem syaraf seseorang kepada sistem

syaraf orang lain dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna serupa

dengan yang ada dalam pikiran si pengirim, dengan menggunakan kata-kata

yang merupakan unsur-unsur dasar bahasa (Mulyana, 2001: 112). Adapun

Kode Komunikasi verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa, bahasa
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dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur

sehingga menjadi inti kalimat yang mengandung arti (Cangara, 2003: 99).

Dari beberapa pendapat di atas pada dasarnya sama bahwa komunikasi verbal

adalah penyampaian pesan dengan kata-kata baik berupa lisan atau tulisan

dimana unsur terpenting dari komunikasi verbal ini adalah bahasa. Untuk

kepentingan komunikasi verbal, bahwa bahasa dianggap sebagai suatu konsep

tertentu. Bahasa memiliki kekayaan simbolisasi verbal dan dipandang sebagai

upaya manusia untuk memberdayakan informasi yang besumber dari persepsi

manusia dan sebagai medium untuk berkomunikasi secara santun dengan diri

sendiri maupun dengan orang lain.

2. Klasifikasi Komunikasi Verbal

a. Komunikasi verbal melalui lisan dapat diartikan sebagai suatu proses

dimana seorang berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk

mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi verbal melalui lisan dapat

dilakukan secara langsung bertatap muka antara komunikator dengan

komunikan, seperti berpidato atau ceramah. Selain itu juga, komunikasi verbal

melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contoh seseorang

yang bercakap-cakap melalui telepon.

b. Komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak

langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian

informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan,

gambar, grafik dan lain-lain.
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3. Teori Komunikasi Verbal

Menurut para ahli. Ada tiga teori sehingga orang bisa memiliki kemampuan

komunikasi verbal. Teori pertama adalah operant conditioning, teori ini

menekankan unsur stimulus dan respon yang menyatakan bahwa jika suatu

organism dirangsang oleh stimuli dari luar, orang akan cenderung memberi

reaksi.

Teori kedua dinamakan dengan teori kognitif, teori ini menenkankan

kompetensi bahasa pada manusia lebih dari apa yang ditampilkan. Teori

ketiga disebut teori penengah, teori ini menekankan bahwa manusia dalam

mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap

stimuli yang diterima dari luar tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal

yang terjadi dalam dirinya (Cangara, 2003: 103).

Ketiga teori ini menunjukan ciri dan alasan masing-masing namun dapat

memberikan tekanan yang sama, bahwa manusia akan meningkatkan

kemampuan berkomunikasi secara verbal yang tentunya harus melalui proses

belajar. Tanpa komunikasi verbal manusia tidak bisa berpikir, komunikasilah

yang mempengaruhi persepsi dan pola pikir seseorang.

4. Tujuan Komunikasi Verbal

Adapun tujuan menggunakannya komunikasi verbal (lisan dan tulisan) antara

lain:

1. Penyampaian penjelasan, pemberitahuan, arahan dan lain sebagainya,
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2. Presentasi penjualan dihadapan para audien,

3. Penyelenggaraan rapat,

4. Wawancara dengan orang lain,

5. Pemasaran melalui telepon, dsb.

2.2.5 Komunikasi Nonverbal

1. Pengertian Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah suatu kegiatan komunikasi yang menggunakan

bahasa isyarat atau bahasa diam (Arni, 2001: 139). Komunikasi nonverbal

adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata

seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal

yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak dan

sentuhan (Hudjana, 2003: 26).

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan

nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua

peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Definisi harfiah

komunikasi nonverbal yaitu komunikasi tanpa kata-kata (Roudhonah,

2007:93). Komunikasi nonverbal hanya mencakup sikap dan penampilan, Jadi

dilihat dari istilah komunikasi nonverbal membawa pesan non linguistik.

Komunikasi nonverbal dapat juga diartikan yaitu komunikasi dengan

menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik (gestures), sikap

(postures), ekspresi wajah (Facial expressions), pakaian yang bersifat
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simbolik, isyarat dan gejala yang sama yang tidak menggunakan bahasa lisan

dan tulisan (Effendy, 2004: 28).

Pendapat diatas menyatakan bahwa pada intinya  komunikasi nonverbal

merupakan komunikasi tanpa kata-kata/isyarat seperti sikap tubuh, gerakan

tubuh,

vokal yang bukan kata-kata kontak mata, ekspresi mata, kedekatan jarak dan

sentuhan.

2. Klasifikasi Komunikasi Nonverbal

a. Kinesik

Pesan kinesik merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang

berarti. Pesan ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

1) Pesan fasial

Pesan ini menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling

sedikit sembilan kelompok makna: kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan,

kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban dan tekad.

Leathers 1976 menyimpulkan penelitian tentang wajah sebagai berikut:

(a) Wajah mengkomunikasikan penilaian tentang ekspresi senang dan tak

senang yang menunjukan komunikator memandang objek penelitiannya baik

atau buruk.

(b) Wajah mengkomunikasikan minat seseorang kepada orang lain atau

lingkungan.
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(c) Mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam suatu situasi

(d) Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap

pernyataan sendiri

(e) Wajah barangkali mengkomunikasikan adanya atau kurangnya pengertian.

2) Pesan gestural

Menunjukan gerakan sebagian badan seperti mata dan tangan untuk

mengkomunikasikan berbagai makna, menurut Galloway, pesan ini berfungsi

untuk mengungkapkan:

(a) Mendorong/ membatasi

(b) Menyesuaikan/mempertentangkan

(c) Responsif/ non responsif

(d) Perasaan positif/negative

(e) Memperhatikan / tidak memperhatikan.

(f) Melancarkan/ tidak reseptif

(g) Menyetujui / menolak

Pesan gestural yang mempertentangkan terjadi bila pesan gestural

memberikan arti lain dari pesan verbal atau pesan lainya. Pesan gestural tak

responsif menunjukan gesture yang ada kaitannya. Negatif menunjukan sikap

dingin, merendahkan, atau menolak. Tak responsif mengabaikan permintaan

untuk bertindak.

3) Pesan postural
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Berkaitan dengan seluruh anggota badan mehrabian menyebutkan tiga makna

yang dapat disampaikan postural.

(a) Immediacy

Merupakan ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu yang

lain. Postur tubuh yang condong ke arah lawan bicara menunjukan kesukaan

dan penilaian positif.

(b) Power

Mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator

(c) Responsiveness

Individu mengkomunikasikannya bila ia bereaksi secara emosional pada

lingkungannya baik positif atau negatif.

b. Proksemik

Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Pada umumnya

dengan mengatur jarak. Kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang

lain. Pesan ini juga diungkapkan dengan mengatur ruang dan objek dan

rancangan interior. Pesan ini dapat mengungkapkan status sosial ekonomi,

keterbukaan dan keakraban.

c. Artifaktual

Pesan ini diungkapkan melalui penampilan body image, pakaian kosmetik dan

lain-lain. Umumnya pakaian kita pergunakan untuk menyampaikan identitas

kita, yang berarti menunjukkan kepada orang lain bagaimana perilaku kita dan

bagaimana orang lain sepatutnya memperlakukan kita.
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Selain itu pakaian juga berguna untuk mengungkapkan perasaan (misalnya

pakaian hitam berarti duka cita) dan formalitas (sandal untuk sittuasi informal

dan batik untuk situasi formal)

d. Paralinguistik

Merupakan pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengungkapakan

pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang

berbeda-beda bila diucapkan dengan cara yang berbeda-beda. Hal-hal yang

membedakan antara lain nada, kualitas suara, volume, kecepatan dan ritme.

Secara keseluruhan pesan paralinguistik merupakan alat yang paling cermat

untuk menyampaikan perasaan kita pada orang lain.

e. Pesan Sentuhan

Biasanya melalui sentuhan. Ini melalui sensitivitas kulit. Sepertihalnya orang

yang marah ia akan mencubit keras, ungkapan kasih sayang, keakraban dan

lain-lain. Smith melaporkan berbagai perasaan yang dapat disampaikan

perasaan dan yang paling biasa dikomunikasikan sentuhan ada lima: tanpa

perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda.

f. Pesan Olfaksi

Merupakan pesan nonverbal melalui penciuman hidung yang merasakan bau-

bauan yang telah dikenalnya seperti bau minyak wangi, bau bawang, makanan

dan lain-lain. Bahkan seseorang dapat mengenali bau minyak wangi yang

sering dipakai oleh orang terdekatnya.
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3. Fungsi Komunikasi Nonverbal

Jalaluddin Rahmat Menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal memiliki

beberapa fungsi, yaitu:

a. Repetisi

Disini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk mengulang kembali

gagasan yang disajikan secara verbal. Misalnya setelah seseorang menjelaskan

penolakannya terhadap suatu hal ia akan menggelengkan kepalanya berulang

kali untuk menjelaskan penolakannya.

b Subtitusi

Disini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk Menggantikan lambang-

lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah katapun seseorang berkata, ia dapat

menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala.

c Kontradiksi

Menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal.

Misalnya seorang memuji prestasi rekannya dengan mencibirkan bibirnya

sambil berkata: hebat kau memang hebat”

d Komplemen

Melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya air muka

seseorang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan

kata-kata.

e Aksentuasi

Menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Misalnya

seseorang mengungkapakan kejengkelannya sambil memukul mimbar.
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4. Tujuan Komunikasi Nonverbal

1. Menyediakan/memberikan informasi

2. Mengatur alur suatu percakapan

3. Mengekspresikan suatu emosi

4. Memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkankan pesan

pesan verbal.

5. Mengendalikan atau mempersuasi orang lain

6. Mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya dalam mengajar seseorang

untuk melakukan serve badminton, belajar golf dan sejenisnya.

5. Batasan-Batasan komunikasi Nonverbal

a. Komunikasi nonverbal berada dalam konteks maksudnya adalah

komunikasi nonverbal sesuai dengan konteksnya. Karena gerakan atau

perilaku nonverbal bisa saja mempunyai arti yang berbeda. Misalnya kedipan

mata mata bisa berarti ajakan untuk bergabung dilain konteks bearti cinta,

berbohong dan sebagainya.

b. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang normal, maksudnya perilaku

gerak tubuh, mimik wajah merupakan hal yang normal terjadi pada seseorang

untuk melengkapi komunikasi verbal.

c. Tindakan-tindakan nonverbal saling terintegrasi, maksudnya seluruh

bagian tubuh manusia secara normal bekerjasama mengkomunikasikan

makna-makna tertentu.
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d. Komunikasi nonverbal sangat menentukan, maksudnya tindakan

seseorang ditentukan oleh keinginan-keinginan tertentu seperti menangis,

tersenyum dan lain-lain.

e. Perilaku nonverbal sangat terpercaya, maksudnya seseorang yang sedih

dan marah akan terlihat dari raut wajahnya dan tidak bisa dibohongi.

2.2.6 Teknik Komunikasi

Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau mempengaruhi itu

dapat dilihat dari dua aspek yaitu menurut cara pelaksanaan dan meurut

bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa yang petama,

semata-mata melihat komunikasi itu dari segi pelaksanaannya dengan

melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedang yang kedua, yaitu melihat

komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud

yang dikandung.

Oleh karena itu  yang  pertama  menurut  cara  pelaksanaanya,  dapat

diwujudkan dalam  dua bentuk,  yaitu redundancy (repetition) dan

Canalizing. Sedang yang kedua menurut bentuk isinya dikenal teknik-teknik:

informatif, persuasif, edukatif, dan koersif (Arifin, 1994: 73)

1. Redundancy (Repetition)

Redundancy atau retition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan

mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik ini sekalian

banyak manfaat yang dapat di tarik darinya. Manfaat itu atara lain bahwa

khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karana justru berkontras
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dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak

mengikat perhatian.

2. Canalizing

Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok tarhadap

individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka haruslah

dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standard kelompok dan masyarakat dan

secara berangsur-angsur merubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan tetapi

bila hal ini kemudian ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut secara

perlahan-lahan dipecahkan, sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah

tidak memiliki lagi hubungan yang ketat. Dengan demikian penagruh

kelompok akan menipis dan akhirnya akan hilang sama sekali. Dalam keadaan

demikian itulah pesan-pesan akan mudak diterima oleh komunikan.

3. Informatif

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan

mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan

berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-

fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Atau

seperti ditulis oleh Jawoto (Arifin, 1994: 74):

- Memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta bersifat

kontropersial, atau

- Memberikan informasi dan menuntun umum ke arah pendapat.
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Teknik informatif ini lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak,

dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa:  keterangan, penerangan,

berita dan sebagainya.

4. Persuasif

Persuasif berarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini

khalayak digugah baik pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. Perlu

diketahui, bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan

untuk mengsugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan

(suggestivitas), dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk

menerima pengaruh (suggestibilitas). Jadi di pihak  menugesti  khalayak, dan

menciptakan  situasi bagaimana  khalayak  itu  supaya  mudah  terkena

sugesti, adalah proses  kental sebagai  hasil  penerimaan  yang  tidak kritis

dan di realisasikan dalam  perbuatan kepercayaan atau cita-cita yang

dipengaruhi orang lain.

5.  Edukatif

Teknik edukatif, sebagai salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu

pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan

yang akan berisi: pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-

pengalaman.  Mendidik berarti memberikan  sesuatu  ide  kepada  khalayak

apa  sesungguhnya, di atas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang  dapat

dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan disengaja, teratur
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berencana, dengan tujuan mengubah  tingkah  laku  manusia  ke arah  yang

diinginkan.

6. Koersif

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik

koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan,

perintah-perintah dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaanya yang lebih

lancer biasanya dibelakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh.

2.3 Tinjauan Tentang Model Komunikasi

2.3.1 Definisi Model Komunikasi

Model secara sederhana adalah suatu gambaran yang dirancang untuk

mewakili kenyataan. Jadi, model adalah tiruan gejala yang akan diteliti. Model

menggambarkan hubungan di antara variabel–variabel atau sifat–sifat atau

komponen–komponen gejala tersebut. Tujuan utama model adalah

mempermudah pemikiran secara sistematis dan logis.

Sedangkan dalam konteks komunikasi maka model komunikasi merupakan

gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan

antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Penyajian

model dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan

melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi (Arni,

1995:5).
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Menurut Aubrey Fisher model juga bisa dikatakan gambaran informal untuk

menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain model merupakan teori

yang lebih disederhanakan, seperti yang dikatakan Werner J. Severin dan

James W. Tankard, model membantu merumuskan suatu teori dan

menyarankan hubungan sebab hubungan antara model dengan teori itu begitu

erat. Jika model memiliki kaitan yang sangat erat dengan teori, maka

sehubungan dengan hal tersebut, Gardon Wiseman dan Larry Barker

mengemukakan tiga fungsi model yaitu:

1. Melukiskan proses komunikasi

2. Menunjukkan hubungan visual

3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.

Sedangkan keuntungan dari pembuatan model menurut Raymond S. Ross

adalah terbukanya problem abstraksi. Model bisa memberikanpenglihatan

yang lebih dekat, menyediakan kerangka tujuan, serta menyoroti masalah

abstraksi dan menyatakan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat

peluang untuk menggunakan gambar atau simbol (Mulyana, 2005:121-122).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa model adalah kerangka

kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus

tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga

dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau

ditulis. Kerap kali model-model teoritis, termasuk ilmu komunikasi,

digunakan untuk mengekpresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi



32

adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas

encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan

oleh penerima. Model Komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari

proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen

komunikasi dengan komponen lainnya.

2.3.2 Fungsi Model Komunikasi

Menurut Gorden Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa ada 3

fungsi model komunikasi, yang pertama melukiskan proses komunikasi,

kedua, menunjukkan hubungan visual dan ketiga, membantu dalam

menemukan dan memperbaiki kemacetan komunkasi (Ardianto, 2007:68).

Deutsch Menyebutkan bahwa model mempunyai empat fungsi yaitu:

1. Mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak

teramati

2. Heuristik (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui)

3. Prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga

yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak

4. Pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi

(Mulyana, 2008: 133)

2.3.3 Model- Model Komunikasi

Terdapat ratusan model-model komunikasi yang telah di buat para pakar.

Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang

keilmuan (pembuat) model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi
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teknologis, dan semangat zaman yang melengkapinya. Dibawah ini model-

model komunikasi yang banyak dikenal:

1. Model Lasswell

Ungkapan verbal yakni who (siapa), say what (apa yang dikatakan), In Which

Channel (saluran komunikasi), To Whom (kepada siapa), With What Effect?

(unsur pengaruh). Model ini kemukakan oleh Harolld laswel tahun 1948 yang

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya

dalam masyarakat dan merupakan model komunikasi yang paling tua tetapi

masih digunakan orang untuk tujuan tertentu (Adhy, 2006).

Gambar 1. Model Komunikasi Lasswell

Siapa Apa Saluran Siapa Efek
pembicara Pesan Medium Audience

(Sumber: Makalah Adhy. 2006. Model-Model Komunikasi.Yogyakarta: UPN)

2. Model Shannon dan Weaver

Salah satu model awal komunikasi adalah model yang dikemukakan oleh

Claude Shannon dan Warren dalam bukunya mathematical theory of

communication. Model ini sering disebut model mathematis/model teori

informasi, karena mempunyai pengaruh paling kuat atas dari model

komunikasi lainnya. Model yang Dikemukakan Shannon sebagaimana berikut:
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Gambar 2. Model Komunikasi Shannon dan Weaver

Information

Message DestinationSource Transfer

ReceivedSignal
Message Signal Message

Noise
Source

(Sumber: Mulyana, 2005:137)

Model/gambar di atas menunjukkan penyampaian pesan berdasarkan tingkat

kecermatan. Diawali dengan pemancar (transmiter) yang mengubah pesan

menjadi suatu sinyal, kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan pada

penerima (received) dalam bentuk percakapan yakni melakukan operasi yang

sebaliknya dilakukan transmitter dengan merekonstruksikan pesan dari sinyal.

Sasaran (destination) adalah otak yang menjadi tujuan pesan tersebut. Suatu

konsep penting dalam model Shannon dan Weaver adalah gangguan (noise),

yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki dapat mengganggu

kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini bisa berupa interferensi

statis atau suatu panggilan telepon, maupun musik yang sangat keras

(Mulyana, 2005:137).

Dari kedua model komunikasi diatas merupakan model komunikasi linier.

Model komunikasi linier adalah model komunkasi yang berjalan searah dari

seorang komunikator ke komunikan tanpa adanya umpan balik. Dengan kata

lain komunikator bersifat aktif mengirimkan pesan sedangkan komunikan

hanya pasif menerima pesan. Berbeda dengan model komunikasi sirkular yang
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lebih bersifat dinamis. Dikatakan berbeda karena pada proses komunikasinya

digambarkan adanya komunikasi 2 arah antara komunikator dan komunikan

yang saling berinteraksi seperti pada model komunikasi sebagai berikut:

3. Model Komunikasi Osgood Schramm

Salah satu model yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses

komunikasi adalah model sirkular yang dibuat oleh Osgood bersama Schramm

(1954). Kedua tokoh ini mencurahkan perhatian mereka pada peranan sumber

dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi, sebagaimana ditujukan dalam

gambar.

Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, dimana

pesan ditransmit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah

translasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah

translasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari

sumber. Hubungan antara encoding dan decoding adalah hubungan antara

sumber dan penerima secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama

lain. Sebagai proses yang dinamis, maka interpreter pada model sirkular ini

bisa berfungsi ganda sebagai pengirim dan penerima pesan.

Gambar 3. Model Komunikasi Osgood Schramm

(Sumber: Cangara, 2004:44)

(Sumber: Cangara, 2004:44)
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Pada tahap awal, sumber berfungsi sebagai encoder dan penerima sebagai

decoder. Tetapi pada tahap berikutnya penerima berfungsi sebagai pengirim

(encoder) dan sumber sebagai penerima (decoder), dengan kata lain sumber

pertama akan sebagai sumber kedua dan seterusnya (Cangara, 2004:44).

Menurut Schram komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur:

1. Sumber, bisa berupa :

- Seorang individual berbicara, menulis, menggambar, bergerak.

- Sebuah organisasi komunikasi (koran, rumah produksi, televisi).

2. Pesan, dapat berupa tinta dalam kertas, gelombang suara dalam udara,

lambaian tangan, atau sinyal-sinyal lain yang memiliki makna.

3. Sasaran, dapat berupa individu yang mendengarkan, melihat, membaca,

anggota dari sebuah kelompok, mahasiswa dalam perkuliahan, khalayak

massa, pembaca surat kabar, penonton televisi, dll.

Schramm melihat komunikasi sebagai usaha yang bertujuan untuk

menciptakan commonness antara komunikator dan komunikan. Hal ini karena

komunikasi berasal dari bahasa latin, communis yang artinya sama. Schramm

mengenalkan konsep field of experience, yang menurut Schramm sangat

berperan dalam menentukan apakah komunikasi diterima sebagaimana yang

diinginkan oleh komunikan. Beliau menekankan bahwa tanpa adanya field of

experience yang sama, hanya ada sedikit kesempatan bahwa suatu pesan akan

diinterpretasikan dengan tepat.
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Dalam hal ini, model Schramm adalah pengembangan dari model Shannon

dan Weaver. Schramm mengatakan bahwa pentingnya feedback adalah suatu

cara untuk mengatasi masalah noise. Pada model ini, Schramm percaya bahwa

ketika komunikan memberikan umpan balik maka ia akan berada pada posisi

komunikator.

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26731/3/Chapter% 20II.pdf

diakses pada tanggal 17 Maret 2017 Pkl 15.00 WIB)

4. Model komunikasi David K. Berlo

Dalam model komunikasi David K. Berlo, Unsur – unsur utama komunikasi

terdiri atas SCMR, yakni Source (Sumber atau pengirim), Message (pesan

atau informasi), Channel (Saluran dan media), dan Receiver (penerima). Di

samping itu, terdapat tiga unsur lain, yaitu Feedback (tanggapan balik), efek,

dan lingkungan.

a. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pengirim

informasi. Sumber bisa terdiri dari satu orang atau kelompok, misalnya partai,

organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut komunikator, source, sender

atau encoder.

b. Pesan

Pesan adalah sesuatu (pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat atau

propaganda) yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui komunikasi. Pesan sering

disebut message, content, atau information.
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c. Saluran dan media

Saluran komunikasi terdiri atas komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik.

Media yang dimaksud disini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk

memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima.

d. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran peaan yang dikirim oleh

pengirim.Penerima bisa terdiri dari satu orang atau kelompok. Penerima

merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran

dalam suatu komunikasi.

e. Umpan balik

Umpan atau tanggapan balik merupakan respon atau reaksi yang diberikan

oleh penerima. Dalam hal pesan belum sampai kepada penerima, tanggapan

balik dapat berasal dari media. Umpan balik bisa berupa data, pendapat,

komentar atau saran.

f. Efek

Efek atau pengaruh merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan,

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima

pesan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan

perilaku.

g. Lingkungan

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi

jalannya komunikasi. Lingkungan dapat berupa:

-Lingkungan fisik (misalnya letak geografis dan jarak)
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-Lingkungan sosial budaya (misalnya bahasa, adat-istiadat dan status sosial.

-Lingkungan psikologi (pertimbangan jiwa)

-Dimensi waktu (misalnya musim, pagi/siang/malam) (Sutrisna, 2007:6)

Gambar 4. Model Komunikasi Berlo

Sumber Pesan Saluran Penerima Efek
dan media

Feedback
Lingkungan

(Sumber: Sutrisna, 2007:6)

2.4 Tinjauan Tentang Debt Collector dan Debitur

2.4.1 Definisi Debt Collector

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut,

pemeriksa, penagih, pengumpul (Kasmir. 2002:92). Jadi, debt collector

merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk

menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt

Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan

debitur dalam hal penagihan kredit.

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen

dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet

berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan

konsumen yang bersangkutan. Pemahaman istilah debt collector dan penagih
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hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau

kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih

hutang dapat disebur debt collector atau penagih hutang.

2.4.2 Tata Cara Penagihan Debt Collector

Pada umumnya dunia collector sering dianggap negatif seperti apa yang

dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia collector sebenarnya

cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula.Cara kerja tersebut,

berdasarkan pada lama tunggakan debitur.Cara kerja atau tingkatan collector

secara umum adalah sebagai berikut (Sriwahyuni 2011: 16):

a. Desk collector

Level bagian penagihan (Desk collector), adalah level yang pertama dari dunia

collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh collector-collector ini adalah

hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan

dengan media telepon. Pada level ini, collector hanya berfungsi sebagai

pengingat (reminder) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa

yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai

pelayan nasabah.

b. Debt Collector

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata

debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga

terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang
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(Debt Collector) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan

mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya.

Pada level ini collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai

kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang

dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila

keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga

memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar

angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank

memnerikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan,

karena hal tersebut berhubungan dengan target collector.

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun

hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur

tersebut menerima bukti pembayaran dari collector tersebut, dan bukti tersebut

merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut

memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang

dapat diperjual belikan begitu saja (Siamat, 2001: 208).

c. Collector Remedial

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka

tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru

sita (collector remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif

mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah
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dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki

jaminan) debitur.

Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari

tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya

dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan

bersikap baik dan sopan. Namun, apabila debitur ternyata tidak memnberikan

itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut

dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi

tantangan dari debitur tersebut. Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai

dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam

menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut

tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul,

merusak barang dan lain sebagaiannya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu

mencemarkan nama baik debitur. Untuk beberapa perusahaan perbankan,

apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas collector akan

semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut

yang memberikan kesan kurang baik mengenai prilaku Debt Collector.

Penjelasan-penjelasan tersebut selaras dengan isi jurnal Shao, M., Zoldi, S.,

dkk (2007: 150). Berikut kutipannya:

“There are a large number of actions that may be taken when determining
how to attempt to collect a delinquent debt. For example, a letter may be sent,
a phone call may be made by a collection specialist, or no action at all may be
taken. Letters and phone calls may be made at a variety of different times, and
may target both the debtor's home and work locations. Electronic mail may
also be used to contact a debtor.”
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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ada banyak tindakan yang mungkin

dilakukan ketika memutuskan bagaimana cara menagih utang. Sebagai contoh,

dapat melalui surat, panggilan telepon oleh penagih spesialis yang dapat

dilakukan di berbagai waktu, dan bisa ditujukan ke rumah debitur dan lokasi

kerja. Selain itu dapat juga menggunakan surat elektronik (e-mail) untuk

menghubungi debitur.

2.4.3 Definisi Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan

menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali

pada masa yang akan datang (Rachmat, 2002: 6). Pemberian pinjaman kadang

memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur

gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi

formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik

debitur untuk memaksa pembayaran (Ranchman, 1995: 7).

2.5 Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana

pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara

langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada

pihak lain (Rachmadi, 2003: 1). Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen,

kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa
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antara pelaku usaha dan pelanggan. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak

tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya

karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya (Sidabolok, 2010: 143).

Penyelesaian sengketa dalam penarikan barang secara paksa pun dibagi dua,

yaitu mediasi (non letigasi) dan pengajuan gugatan melalui pengadilan

(letigasi). Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi

penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak

yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum

dijalankan sebagaimana mestinya.

1. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan

pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator

bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi

b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi

antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan

sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan

di kodya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah

kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan

negeri bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana

dan perdata di tingkat pertama.
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2.6 Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Lembaga

Pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara

langsung dari masyarakat (Siamat, 2001: 81). Dari pengertian tersebut di atas

terdapat beberapa unsur-unsur:

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara

membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu

keperluan.

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.

e. Tidak menarik dana secara langsung.

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

2. Peranan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah

satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang

pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas,

lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan



46

yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan

aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan

masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum

dialami yaitu faktor permodalan (Jenie, 1996: 1).

3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal

dari kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha

(Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun

sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh

Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah

sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant),

dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara

langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar

produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.

b. Modal Ventura

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura

(Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha

pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima

bantuan pembiayaan (Investee Company) sebagai pasangan usahanya untuk
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jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui

pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian

atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko

yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura

mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya

berupa capital gain atau deviden (Setyowati, 1998: 42).

c. Anjak Piutang

Anjak Piutang (Factoring) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak

kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek

suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir

anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan

yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan

atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau

pembayaran tertentu dari perusahaan (Imaniyati, 2009:69). Kemudian

pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor

125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau

tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan

luar negeri.

d. Kartu Kredit

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah

kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan

menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan
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Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran

dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik

secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran (Siamat, 2001: 281).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dijadikan sebagai skema

pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang

melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan

mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian yaitu mengenai Model

Komunikasi Debt Collector dalam Menjalankan Tugas Penagihan Pada

Debitur BFI sebagai fokus penelitian.

Kegiatan pembiayaan merupakan proses menggunakan dana dari perusahaan

pembiayaan tersebut untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan

waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menagih

nasabah atas dana yang telah digunakan tersebut. Besarnya keuntungan yang

diperoleh oleh PT. BFI menjadikannya sebagai salah satu sektor yang paling

dikejar oleh perusahaan pembiayaan. Sebagai salah satu kantor leasing

terkemuka di Indonesia, PT. BFI juga menyediakan kegiatan pembiayaan
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berupa pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan

pembayaran secara angsuran. Untuk wilayah Lampung adapun kantor cabang

PT. BFI yang memfokuskan pelayanannya kepada pembiayaan berupa barang

salah satunya adalah PT. BFI Cabang Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaannya PT. BFI cabang Bandar Lampung tentunya juga tidak

terlepas dari kendala, yaitu adanya debitur yang tidak dapat melunasi

pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk itu PT. BFI Cabang

Bandar Lampung mempekerjakan Debt Collector, yaitu orang-orang yang

secara khusus memiliki tugas untuk memastikan setiap debitur yang

melakukan pembiayaan melunasi pembayaran tepat pada waktunya.

Meskipun diasumsikan negatif oleh masyarakat sebagai orang yang

berperilaku kasar, mengintimidasi, melakukan teror, memberikan ancaman

dan dapat melakukan penyitaan barang secara tiba-tiba, namun pada

kenyataannya Debt Collector PT. BFI Cabang Bandar Lampung melakukan

tugas penagihan sesuai dengan SOP yang mengedepankan usaha-usaha

komunikatif dan jauh dari tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil pra-riset di PT.BFI Bandar Lampung penagihan oleh Debt

Collector PT. BFI Cabang Bandar Lampung, sesuai dengan SOP secara umum

proses collection dibagi menjadi 5 di antaranya:

1. Servicing: Langkah ini termasuk kegiatan menghubungi nasabah (call

customer) untuk mengingatkannya bahwa rekeningnya telah lewat waktu atau

mulai menunggak.
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2. Locating: Adalah proses mengunjungi alamat nasabah dan alamat lain

yang terdapat pada file kredit untuk mendapat informasi yang

3. Contacting: Kegiatan menghubungi kembali debitur secara agresif dalam

hal nasabah melanggar janji (broken promise).

4. Selling: Kegiatan meyakinkan debitur untuk melakukan pembayaran

setelah diperoleh suatu kesepakatan.

Tekanan Hukum (Legal enforcement): Kegiatan yang dilakukan apabila semua

upaya collection yang normal mengalami kegagalan, sehingga perlu diambil

tindakan hukum (legal action). Kegiatan ini bisa berupa penyitaan dalam hal

pembiayaan perumahan dan kendaraan bermotor.

Gambar 5. Kerangka Pikir

Komunikasi Verbal:

- Lisan
- Tulisan

Model Komunikasi

Sumber/Source
Analysis

Tahapan Proses
Penagihan

Debt Collector

Pengetahuan SOP

Komunikasi Nonverbal:

- Kinesik - sentuhan
- Proksemik - olfaksi
- Artifaktual -paralinguistik
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami secara holistik fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format

deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian

ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang

memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu

tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993: 89).

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai

suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif
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berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang

diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan

penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari

model komunikasi Debt Collector dalam menjalankan tugas penagihan pada

debitur PT. BFI (Studi pada PT. Bunas Finance Indonesia Bandar Lampung).

3.1.2 Batasan Konsep atau Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai judul penelitian. Maka

peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud

dengan judul penelitian “Model Komunikasi Debt Collector dalam

Menjalankan Tugas Penagihan Pada Debitur PT. BFI (Studi pada PT. Bunas

Finance Indonesia Bandar Lampung)”. Adapun penjelasan sekaligus batasan

istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Model Komunikasi

Menurut Windahl dan McQuail seperti yang dikutip oleh Dani (2004: 113),

mengemukakan bahwa model komunikasi diterjemahkan sebagai representasi

fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting guna

memahami suatu proses komunikasi. Jadi, yang dimaksud dengan model

adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, dengan

kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

2. Debt Collector
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Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan

debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan

apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori

kolektibilitas diragukan atau macet (http://repository.usu.ac.id/bitstream/

123456789/23903/3/Chapter%20II.pdf/10 diakses pada tanggal 15 Maret 2017

pkl.16.00 WIB).

3. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan

menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali

pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga

jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar

pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat

dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk

memaksa pembayaran (Ranchman, 1995: 7).

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini pada PT. BFI Cabang Lampung yang beralamat di Jalan

Gajah Mada No. 55 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Alasan

dipilihnya lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena PT. BFI merupakan perusahaan leasing yang memiliki banyak

debitur yang melakukan pembiayaan motor.

2. Lokasi PT. BFI sangat strategis, sehingga memudahkan peneliti untuk

melakukan penelitian.
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3. Belum pernah dilakukan penelitian tentang model komunikasi Debt

Collector dalam menjalankan tugas penagihan pada debitur.

4. PT. BFI memiliki Debt Collector yang bertugas untuk menagih piutang

kepada konsumen.

3.1.4 Fokus Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin dalam Moleong (2007: 43), fokus penelitian

bertujuan untuk membatasi peneliti, sehingga terhindar dan tidak terjebak

dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang

relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu,

penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan

tidak relevan meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data

yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab

model komunikasi Debt Collector dalam menjalankan tugas penagihan

pada debitur BFI yang terdiri dari:

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Debt Collector Tentang SOP Penagihan

pada Debitur PT. BFI Bandar Lampung

2. Bagaimana Tahapan Proses Penagihan yang dilakukan Debt Collector

pada Debitur PT.BFI Bandar Lampung

3. Bagaimana Model Komunikasi Debt Collector dalam Menjalankan Tugas

Penagihan pada Debitur PT. BFI Bandar Lampung
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3.1.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan adalah orang

yang memberi informasi tentang dirinya dan orang lain (Hamidi, 2010: 5).

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Memilih

informan penelitian digunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling

adalah proses pengambilan sample dengan cara berantai dari satu informan ke

informan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak

(Aryanti, 2015:74). Disini peneliti mendapatkan informasi yang sangat

terbatas dari informan pertama (key informan). Namun ia boleh bertanya

kepada informan tersebut barangkali ia mengetahui siapa yang lebih

mengetahui informasinya yang bisa ia temui. Dari petunjuk informasi pertama

tersebut peneliti bisa menemukan informan yang kedua yang mungkin lebih

banyak tahu mengenai informasinya, sehingga peneliti bisa menemui informan

berikutnya lebih jauh dan mendalam, dan diakhiri setelah memperoleh

jawaban yang hampir sama atau mencapai kejenuhan. (Sutopo, 2006:57).

Berdasarkan hasil pra-riset, data Debt Collector PT. BFI Cabang Bandar

Lampung sebanyak 17 orang. Dengan ini peneliti melakukan langkah pertama

yaitu akan bertemu dengan kepala Debt Collector PT. Bunas Finance

Indonesia (BFI), lalu meminta untuk wawancara dengan beliau mengenai SOP

Debt Collector dan mengenai latar belakang dan pengetahuan Debt Collector

yang bekerja. Kemudian meminta rekomendasi tentang informan lain yang

akan diwawancara yang akan memberikan informasi banyak dan jelas
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mengenai pengetahuan dan pengalamannya selama bekerja menjadi Debt

Collector PT. BFI (Bunas Finance Indonesia), peneliti akan melakukan

wawancara kepada informan yang direkomendasikan oleh kepala Debt

Collector PT. BFI (Bunas Finance Indonesia) mulai dari informan yang

pertama hingga berantai hingga mendapatkan jawaban yang hampir sama atau

mencapai data jenuh yang berkaitan dengan penelitian Model Komunikasi

Debt Collector dalam Tugas Penagihan Pada Debitur PT. BFI Bandar

Lampung.

3.2 Sumber Data Penelitian

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama untuk menjawab pertanyaan dan

memenuhi tuntutan tujuan penelitian. Data Primer yaitu berupa data dalam

bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek

penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data

yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data

Primer di dapat langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan

Debt Collector. Teknik wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya

jawab langsung dengan Debt Collector dan debitur yang berdasarkan pada

tujuan penelitian.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data utama yang digunakan untuk

menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian (Aryanti, 2015:48). Data
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Sekunder merupakan jenis data yang tidak didapatkan secara langsung oleh

peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi

kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal, dan

lain-lain

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

3.3.1 Wawancara

Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara

terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth

interview). Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara

mendalam. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi

yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman

pribadi (Basuki, 2006,173).

3.3.2 Observasi

Peneliti melakukan observasi yang bersifat terbuka. Observasi terbuka yaitu

peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama riset subjek sadar bahwa dirinya

sedang di observasi. Singkatnya, peneliti semata berperan sebagai observer

(pengamat). Dalam melakukan observasi, diperlukan alat bantu yang

dinamakan filling system (Ashaf, 2016):

1. Mengumpulkan data dalam satu kelompok (Klasifikasi)

2. Lalu diberi nama/atribut dalam bentuk kategori-kategori (Kategorisasi)
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3. Selanjutnya ditafsirkan (Interpretasi) dengan memadukannya dengan

konsep-konsep dan teori yang relevan (teori dan konsep digunakan untuk

membantu memahami tindakan sosial).

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun

langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek

penelitian khususnya mengenai model komunikasi Debt Collector dalam

menjalankan tugas penagihan pada debitur.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momuntal dari

seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang

lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk

mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian.

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-

menyurat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini

merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan model komunikasi

Debt Collector dalam menjalankan tugas penagihan pada debitur.

3.3.4 Studi Kepustakaan

Studi pustaka digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini, karena penting untuk peneliti memperoleh data dari buku serta

karya ilmiah yang berhungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data



59

yang telah ada atau sebagai bahan perbandingan. Dalam studi pustaka, peneliti

menggunakan berbagai buku dan karya ilmiah yang telah ada untuk mencari

perkembangan baru mengenai penelitian ini.

3.3.4. Internet Searching

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak membantu banyak

penelitian. Perkembangan teknologi dijadikan dalah satu alat untuk

mendapatkan berbagai data yang berhubungan dengan penelitian. Internet

menjadi teknologi yang dijadikan pilihan peneliti untuk sebagai salah satu

teknik pengumpulan data. Internet menjelma menjadi ensiklopedia raksasa

yang memuat berbagai informasi termasuk informasi mengenai penelitian dari

berbagai daerah di berbagai penjuru dunia.

Peneliti menggunakan metode penelitian internet searching, karena dalam

internet terdapat banyak bahasan dan sumber data yang beragam dan dinamis

tentang perkembangan penelitian yang dalam hal ini karena mudah diakses

untuk mendapatkan data-data.Internet searching layaknya studi pustaka dalam

buku yang menjadikan hasil-hasil pemikiran berbagai ahli atau berbagai

penelitian mengenai Debt Collector untuk dijadikan bahan acuan dan

perbandingan untuk penelitian ini. Hanya saja data yang ada berbentuk

softcopy, berbeda dengan buku yang memiliki bentuk fisik tetapi memiliki

fungsi yang sama dan tidak mengurangi esensi dan keabsahan dari penelitian

yang dilakukan.
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Peneliti menggunakan fungsi internet sebagai media teknologi informasi yang

mendunia untuk mendapatkan informasi terbaru dan informasi yang telah ada

sebelumnya. Dalam penggunaannya, peneliti mencari berbagai data yang

berkenaan dengan penelitian seperti buku para ahli dari luar negeri, jurnal, dan

lain-lain tanpa ada batasan ruang dan waktu. Teknik pengumpulan data

internet searching ini sangat efektif untuk mencari dan menemukan berbagai

informasi yang kemungkinan belum ada dalam bentuk fisiknya di masyarakat,

sehingga memungkinkan menemukan berbagai informasi baru dari berbagai

tempat. Dibantu dengan fungsi internet sebagai jejaringan dunia, maka data

yang diperoleh dapat dibandingkan atau ditambah dengan beragam data dari

negara lain dan kesemuanya tersebut membantu dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah (2012:158), analisis data merupakan tahap pertengahan

dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang

sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis

data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada

dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melalui

prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan

dan verifikasi, dan di akhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk

narasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Model

Interaktif menurut Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2012:164). Adapun
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penjelasan dari teknik analisis data Model Interaktif menurut Miles dan

Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai

berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian. Pada saat penelitian,

dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah

dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Bahkan, Creswell

menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berfikir dan

melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru dimulai. Dalam

pengumpulan data ini tidak ada waktu yang spesifik dan khusus yang

disediakan untuk proses pengumpulan data karena sepanjang penelitian

berlangsung, sepanjang itu pula proses pengumpulan data dilakukan.

Sebagai langkah awal proses pembuatan draft, sedikit demi sedikit peneliti

sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah

melakukan verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang di teliti

benar-benar terjadi pada proses penagihan yang dilakukan Debt Collector.

2. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan dan abstraksi data.

Proses ini berlangsung sepanjang riset, yang dimulai dari penelitian bahkan

sebelum pengumpulan data dilakukan. Data reduction adalah bagian dari

analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat
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fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikan rupa

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

3. Penyajian Data

Dalam melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan

lain berdasarkan pengertian tersebut. Kesemuanya dirancang guna merangkum

informasi secara teratur supaya mudah dilihat, dan dimengerti dalam bentuk

yang baik.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen dengan komponen

pengumpulan

data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Pada waktu pengumpulan

data, penulis selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya, penulis

membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan.

Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa susunan cerita

sistematis disertai dengan tabel sebagai pendukung sajian data. Setelah

pengumpulan berakhir, tindakan penulis selanjutnya adalah menarik

kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam

reduksi data dan sajian data.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat digambarkan proses teknik

analisis data sebagai berikut.
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Gambar 6. Teknik Analisa Data

Sumber: Hendriansyah (2012: 158)

3.5 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi

dalam pengujian validitas/kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dan cara (Sutopo, 2006, 178). Hal ini dilakukan

dengan cara membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu

dengan informan yang lain, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda-beda (Moloeng, 2007:301-303).

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan

teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan angket.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal sama melalui

sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah terdiri dari 1 orang

Kepala Debt Collector dan rekomendasi informan/sumber yang diperoleh

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan Data
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selalu dibandingkan dan diuji dengan data/informasi yang lain untuk

mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada

berbagai kesempatan, baik pada saat pelaksanaan kegiatan penagihan maupun

di luar pelaksanaan program tersebut. Selain wawancara sebagai data primer,

penulis juga menggunakan bahan referensi sebagai pendukung, yakni berupa

bukti rekaman/transkrip wawancara, hasil observasi, foto-foto atau

dokumentasi untuk mendukung kredibilitas data.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Latar Belakang PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Berdiri tahun 1982 sebagai perusahaan patungan dengan Manufacturer

Hanover Leasing Corporation, Amerika Serikat, PT BFI Finance Indonesia

Tbk. (BFI) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan tertua di Indonesia.

Pada tahun 1986, PT Bank Umum Nasional (salah satu perusahaan dari grup

Ongko) dan Essompark Ltd., Hong Kong mengambil alih kepemilikan

Manufacturer Hanover Leasing Corporation dalam perusahaan.

Pada tahun 1990, BFI mendapatkan izin sebagai perusahaan Multi Finance,

dari sebelumnya hanya sebagai perusahaan leasing, kemudian berganti nama

menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. BFI mulai melebarkan sayap di

bidang leasing (sewa guna usaha), consumer financing (pembiayaan

konsumen) dan factoring (anjak piutang). D akhir Mei 1990, BFI

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Surabaya (BES),

yang sekarang berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melewati krisis ekonomi di Asia, yang berawal di tahun 1997, BFI menjadi

salah satu dari sedikit perusahaan yang berhasil melakukan restrukturisasi
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hutang lebih cepat dan tanpa bantuan dari pemerintah pada tahun 2001. Sejak

itu BFI menjadi satu dari beberapa perusahaan   publik Indonesia yang secara

mayoritas dimiliki oleh pihak asing, sebagian besar adalah lembaga keuangan

terkenal. BFI juga menjadi perusahaan yang memiliki neraca yang sehat

tanpa piutang kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan

tidak ada grup usaha yang mempunyai saham mayoritas dan memegang

kendali atas Perusahaan. Setelah restrukturisasi hutang, BFI mengubah

konsentrasi usaha ke pembiayaan mobil dan sewa guna usaha. Pada saat yang

sama juga memfokuskan diri ke kawasan yang kaya akan sumber daya di

Sumatera dan Kalimantan.

Saat ini BFI adalah salah satu pemain utama di industri pembiayaan alat berat

dan kendaraan roda empat dan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan

terbesar yang berdiri sendiri (tidak memiliki perusahaan afiliasi). Portofolio

piutang Perusahaan tersebar baik secara geografis ke seluruh penjuru

nusantara, serta diversifikasi merek dan jenis kendaraan. Per Maret 2008,

BFI memiliki lebih dari 60 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, dan

didukung oleh lebih dari 1,300 karyawannya, BFI mampu mendapatkan dan

memproses aplikasi serta menagih piutang secara efisien dan terbukti dengan

beberapa penghargaan terkait dengan pencapaian tersebut.

Tahun 2012 PT BFI Finance Indonesia Tbk menerbitkan Management and

Employee Stock Option Plan (MESOP) hingga 5% setara saham baru dari

total saham dalam Perseroan. Tahun 2013 PT BFI Finance Indonesia Tbk



67

membuka kantor pusat baru BFI yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan

dan PT BFI Finance Indonesia Tbk mengalami kenaikan rating Fitch

menjadi A+ (idn). Selanjutnya Tahun 2016 PT BFI Finance Indonesia Tbk

terus mengalami kenaikan rating Fitch menjadi AA-(idn) dan peringkat

nasional jangka pendek F1+(idn).

4.2 Kegiatan Usaha PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perusahaan

terutama adalah menjalankan kegiatan pembiay aan dalam bentuk sebagai

berikut:

1. Sewa Guna Usaha

PT BFI Finance Indonesia Tbk. merupakan salah satu perusahaan leasing

yang tertua di Indonesia dengan spesialisasi pada pembiay aan alat-alat

berat, seperti mesin-mesin percetakan, tekstil dan alat-alat transportasi.

Perusahaan menyediakan berbagai program pembiayaan yang akan

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan dalam rangka

meningkatkan keuntungan.

2. Pembiayaan Konsumen

PT BFI Finance Indonesia Tbk. memberikan fleksibilitas dan kecep atan

persetujuan kredit khususnya dalam pembiayaan kendaraan baru dan bekas

termasuk kendaraan baru roda dua.

3. Anjak Piutang

Saat ini perusahaan yang memerlukan modal untuk mendukung



68

pertumbuhan dan melakukan pembangunan akan bekerjasama dengan

pihak bank untuk mendapatkan pinjaman. Akan tetapi, untuk memperoleh

pinjaman dari bank memerlukan proses yang cukup rumit khususnya bagi

perusahaan yang masih berkembang atau pre-profit companies. Bagi

perusahaan yang memiliki tagihan dagang yang berkualitas bisa menjual

tagihan dagang tersebut kepada perusahaan anjak piutang dengan nilai

tunai setelah dipotong diskon. Anjak piutang merupakan suatu cara

alternatif yang nyata untuk mendapatkan modal kerja.

Untuk mencapai misi Perusahaan yaitu memberi masyarakat akses

keuangan yang mudah dan terpercaya, Perusahaan memutuskan untuk

fokus pada sektor pembiayaan sewa guna usaha dan pembiayaan

konsumen khususnya kendaraan bermotor beroda empat dengan target

segmen pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang dikenakan

bunga dalam bentuk penyediaan barang konsumen seperti mobil kepada

pemakai akhir dengan pembay aran angsuran secara berkala. Sementara

aktivitas pembiay aan sewa guna usaha merupakan pembiayaan untuk

penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri dan alat -alat berat

dan barang modal lainnya.
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4.3 Visi dan Misi PT Bunas Finance Indonesia Tbk

1. Visi PT BFI Finance Indonesia Tbk

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat

2. Misi PT BFI Finance Indonesia Tbk

Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat empat misi yang harus diemban

yaitu:

a. Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada

pelanggan kami

b. Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan

mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik terpercaya

c. Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin

masa depan dari organisasi

d. Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis

kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan

e. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat
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4.4 Nilai-nilai Dasar PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Gambar 7. Nilai-nilai Dasar PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

4.5 Tujuan PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

 Memberikan dan menjaga kualitas pelayanan yang tinggi

 Menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang stabildan kompetitif

 Memiliki struktur permodalan yang kuat

 Mengembangkan strategi pertumbuhan yang terpadu

 Unggul dalam hal efisiensi dan produktivitas

 Menciptakan nilai bagi pemegang saham

 Menjaga standar etika dan professional yang tinggi dalam operasional

bisnis
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4.6 Struktur Organisasi PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Gambar 8. Struktur Organisasi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

4.7 Pembagian Tugas PT. Bunas Finance Indonesia Tbk

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang tugas dan tanggung jawab

masing-masing bagian PT. BFI Finance Tbk.:

1. Komisaris (Board of Commissioners)

Tugas utama komisaris ialah dalam bidang pengawasan yang

dimaksudkan untuk meyakinkan keberhasilan jangka panjang Perusahaan
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dan memastikan bahwa perusahaan telah dikelola untuk kepentingan

pemegang saham di samping mempertimbangkan kepentingan pihak

terkait lainnya.

Secara umum, tanggung jawab dari Dewan Komisaris termasuk hal-hal

berikut ini:

 Melakukan evaluasi serta memberikan persetujuan atas strategi bisnis

perusahaan, anggaran tahunan dan kebijakan manajemen resiko,

sebagaimana disusun dan direkomendasikan oleh manajemen.

 Memastikan bahwa keputusan atas hal hal yang di luar kebiasaan

serta pengeluaran belanja barang modal telah konsisten dan sesuai

dengan tujuan strategis jangka panjang Perusahaan.

 Memastikan bahwa Perusahaan dikelola untuk menjaga integritas

keuangan dan sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah disetujui oleh

Komisaris dan keputusan yang telah diambil dalam rapat pemegang

saham.

2. Direktur (Board of Directors)

Tugas utama dari Direksi adalah menjaga aset Perusahaan serta

memastikan adanya pengembalian investasi yang memadai kepada

pemegang saham di samping memperhatikan kepentingan pihak-pihak

terkait lainnya. Berdasarkan struktur tata kelola perusahaan, Direksi

merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan.

3. Direksi
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Menyelenggarakan rapat di antara anggota Direksi atas hal-hal yang

berkaitan dengan strategi bisnis dan aspek operasional selain mengikuti

rapat-rapat formal yang diselenggarakan dengan Komisaris.

4. Komite Audit (Audit Committee)

Secara umum, tanggung jawab dari Dewan Komisaris termasuk hal-hal

berikut ini:

 Mengevaluasi informasi keuangan kwartalan sebelum disampaikan

ke Bapepam dan Bursa, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran

isi laporan.

 Menyelenggarakan rapat dengan Akuntan Publik dengan tujuan

memeriksa independensi dan objektivitas dari kantor akuntan yang

bersangkutan serta memastikan kecukupan dari cakupan audit eksternal.

 Berdiskusi dengan Akuntan Publik mengenai rekomendasi hasil

temuan audit sebelumnya dan management letter terkait, serta melakukan

evaluasi atas cakupan audit setiap tahunnya.

 Melakukan penelaahan terhadap strategi sumber daya manusia untuk

memastikan adanya kesetaraan dan kesempatan bagi seluruh karyawan,

keberadaan dan efektifitas program pelatihan dan pengembangan sumber

daya manusia serta jenjang karir bagi karyawan.

5. Komite Remunerasi (Remuneration Committee)

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk menetapkan suatu

kebijakan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi serta
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menyusun rekomendasi kepada Komisaris atas paket remunerasi yang

berlaku bagi anggota Komisaris dan Direksi. Evaluasi tersebut dilakukan

secara tahunan. Untuk Direksi, evaluasi kinerja didasarkan pada empat

hal utama, meliputi; pencapaian kinerja keuangan, efektifitas imp

lementasi, manajemen resiko serta pencap aian terhadap visi, misi dan

tujuan perusahaan. Untuk Komisaris, penilaian terhadap kinerja

anggotanya ditinjau dari pelaksanaan tugas yang dikuasakan oleh

pemegang saham, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan serta

memastikan efektifitas komite yang dibentuk dan etikabisnis.

Sebagaimana tercantum dalam piagam pembentukan komite remunerasi,

fungsi dari komite termasuk melakukan penilaian, menyampaikan

laporan dan rekomendasi kepada Komisaris atas kebijakan remunerasi,

program remunerasi dan menetapkan paket remunerasi untuk Direksi dan

Komisaris untuk diusulkan kepada  Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mendapat persetujuan atau kepada Rapat Komisaris dalam hal

Rapat Umum Pemegang Saham telah mendelegasikan wewenangnya

kepada Rapat Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi.

6. Komite Nominasi(Nomination Committee)

Komite Nominasi bertanggung jawab untuk memastikan adanya proses

yang jelas dalam hal penunjukan anggota Komisaris dan Direksi yang

baru.  Hal ini untuk  memastikan  bahwa    hanya individu yang

kompeten dan mampu memberikan kontribusi untuk keberhasilan
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perusahaan yang akan ditunjuk. Komite Nominasi dibentuk pada tanggal

29 Desember 2005, di mana tugas dan kewajibannya menyusun kriteria

serta melakukan penilaian, seleksi, menominasikan dan

merekomendasikan calon anggota Komisaris dan Direksi baru kepada

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan. Dalam

melaksanakan      tugasnya,       komite memp ertimbangkan beberapa

aspek berikut ini:

 Aspek profesional, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang

diperlukan di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya sehingga

berhasil untuk mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan.

 Kesediaan dan komitmen untuk bekerja secara penuh waktu bagi

Direksi dan bagi Komisaris paling tidak dapat menghadiri 50% dari rapat

rapat formal yang diselenggarakan Perusahaan.

 Melakukan penilaian kinerja individual maupun secara menyeluruh

di tingkat Komisaris dan Direksi.

7. Komite Manajemen Resiko (Risk Management Committee)

Komite Manajemen Resiko bertanggung jawab untuk menentukan

besarnya batas resiko yang dapat diterima oleh Perusahaan dan

memastikan bahwa Perusahaan melakukan usahanya dalam batas kriteria

res iko yang telah ditentukan. Komite melakukan penilaian terhadap resiko

operasional, likuiditas perusahaan, kualitas portofolio dan kecukupan

perhitungan cadangan piutang ragu ragu. Laporan formal atas status usaha



76

yang diperkirakan mengandung resiko dapat diperoleh dari manajemen.

Komite ini juga mengawasi efektifitas dari kebijakan manajemen resiko

serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal

yang dapat memberi dampak terhadap Perusahaan. Untuk melaksanakan

kewajibannya, komite bekerja sama dengan auditor internal, khususnya

dalam hal melakukan audit untuk memastikan ad anya proses manajemen

resiko dalam setiap pengambilan keputusan maupun kegiatan operasional

dari setiap divisiPerusahaan.

8. Sekertaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:

 Bertanggung jawab atas corporate action Perusahaan

 Bertanggung jawab atas corporate communication dan investor

relation.

 Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Bapepam dan pihak

publik

 Menyelenggar akan kegiatan kesekretariatan

9. Regional Manager / Regional Coordinator

Tugas-tugas utama dari Regional Manager yaitu:

 Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi kegiatan pemasaran dan

operasional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan

perusahaan dan menjaga citra perusahaan

 Berhubungan dengan kepala-kepala cabang yang berada di
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wilayahnya untuk mengawasi dan mengontrol  kelancaran kegiatan di

cabang-cabang

10. Branches

Tugas-tugas utama dari cabang yaitu:

 Menjaga dan memelihara barang jaminan pelanggan dan harta

perusahaan yang berada di cabang

 Mengawasi dan mengontrol kelancaran operasional cabang

 Menjaga hubungan kerja yang baik dengan relasi

 Mengkoordinir dan mengarahkan semua bagian yang berada di

bawah tanggung jawabnya agar dapat bekerjasama dengan baik dalam

mendukung operasional cabang

 Melayani dan menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan

customer

11. Marketing Division

Tugas-tugas utama dari divisi marketing yaitu:

 Merencanakan strategipemasaran

 Mengadakan pembinaan dan pengembangan jalur pemasaran

 Menyelenggar akan riset pasar

 Mengkoordinasikan proses penawaran dengan fungsi terkait

 Menyajikan informasi harga perkiraan dari pemilik/pesaing

 Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu yang

dikembangkan perusahaan
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 Membina fungsi di lingkungannya dan SDM yang menjadi tanggung

jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan

 Melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan

fungsi pemasaran dalam rangka upaya optimalisasi perolehan pesanan,

undangan tender
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BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan

pembahasan mengenai Model Komunikasi Debt collector pada PT. BFI

Finance Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman Debt collector tentang SOP penagihan berada dalam

tahap pemahaman ektrapolasi (extrapolation), mereka dapat memahami

SOP atau prosedur penagihan perusahaan dan mengaplikasikannya dalam

kegiatan menagih mereka kepada konsumen, dan mengetahu tindakan-

tindakan yang perlu dilakukan apabila mendapatkan hasil yang tidak

sesuai dengan harapan berdasarkan SOP tersebut.

2. Proses penagihan yang dilakukan oleh Debt collector yaitu pada tahapan

awal dalam penagihan yang dilakukan Debt collector PT BFI melihat

account atau data debitur yang akan dikunjungi, sebagaiamana menurut

SOP PT. BFI adalah tugas dan wewenang Debt collector setelah itu

melakukan calling kepada debitur lalu melakukan kunjungan kepada

debitur dirumah, atau tempat-tempat lain yang terkait untuk mendapatkan

informasi tentang debitur dan melakukan penagihan atas kreditnya dengan
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komunikasi persuasif dan negosiasi, melapor hasil penagihan, memelihara

tanggung jawab integritas serta disiplin yang tinggi, melaksanakan tugas

penagihan sesuai dengan strategi dan prosedur penagihan yang telah

ditetapkan.

3. Model Komunikasi yang digunakan oleh Debt collector PT BFI yaitu

membentuk model komunikasi Pace dan Faules. Model komunikasi semua

debt collector ingin menunjukan bahwa mereka hanya menjalankan tugas

dengan wewenang dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mereka

berusaha untuk professional dan tidak merugikan klien dari PT BFI itu

sendiri, dengan cara memelihara hubungan baik antara collector dan

kliennya. Sehingga model Komunikasi yang dilakukan debt collector

dalam satu hari normalnya terjadi secara berulang-ulang mulai dari

kebiasaannya, pengetahuan, pertukaran informasi, cara berinteraksi, lalu

simbol yang digunakan, berulang setiap hari nya

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah

sebagai berikut:

1. Perlunya penungkatan pemahaman tentang SOP Penagihan oelh Debt

collector secara keseluruhan agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai

dengan arahan perusahaan serta efektif efisien.

2. Proses penagihan yang begitu panjang demi tercapainya tujuan perusahaan

sudah baik, tetapi akan menjadi lebih baik lagi apabila dievaluasi tahapan-
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tahapan yang tumpang tindih dalam pemberian wewenang agar lebih

berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Dalam penyampaian komunikasi dengan model komunikasi yang

dilakukan debt collector tersebut, diharapkan dalam pelaksanaannya untuk

melakukan kegiatan komunikasi persuasif yang lebih mendalam dan

teknik negosiasi yang baik serta seminim mungkin dihindari noise atau

gangguan-gangguan yang masuk dalam penagihan oleh Debt collector

agar pekerjaan sesuai dengan harapan perusahaan dan semua pihak.
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