
Nama : Agus Hermawan,SH 

Jabatan : Ketua Sibrata 

Alamat : Panggang 

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya simpanan 

bersama artha group? 

Kesepakatan bersama antar anggota artha group untuk 

bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat,  

2. Bagaimana struktur kepengurusan simpanan bersama 

artha group 

 

3. Apa visi dan Misi kepengurusan simpanan bersama 

artha group? 

Visi : 

 Menciptakan sebuah konsep membangun ekonomi dengan 

system kebersamaan yang mengedepankan kebersamaan 

dan rasa saling memiliki, serta mengedepankan rasa saling 

percaya antar anggota demi terciptanya tujuan akhir 

ekonomi investasi yang kuat.   

 

Sibrata 2 ( 2015-2019)  

Ketua : Agus 

Hemawan,SH 

Bendahara : Bangun 

Sulastomo 

Sekretaris : Ahmad 

Yazid 

 

Sibrata 3 ( 2016-2020) 

Ketua : Khafid 

Bendahara : Yanti 

Sekertaris : Andi 

Sulistiyanto 

 



Misi :  

 Membangun ekonomi bersama dengan modal 

bersama  

 Mengajak masyarakat terutama anggota  cara 

berinvestasi yang benar untuk menekan resiko 

(penipuan) yang sering dialami masyarakat. 

 

4. Bagaimana mekanisme/ aturan Simpanan bersama 

Artha group? 

Menghimpun dana dari masyarakat dan mempunyai 

ketentuan sebagai berikut 

a. Simpanan per bulan sebesar Rp 250.000 

b. Pelaksanaan simpanan selama 48 bulan 

c. Pelaksanaan dimulai bila peserta sudah mencapai 

batas minimal yaitu 400 anggota 

d. Anggota harus mengikuti salah satu koordinator 

yang telah ditunjuk, sebagai penanggung jawab 

pelaksana 

e. Koordinator bertanggung jawab sepenuhnya atas 

setoran simpanan anggotanya setiap bulan selama 

pelaksanaan 

f. Undian bonus simpanan dibuka tanggal 5 (Sibrata 

2), tanggal 15 (sibrata 3) 

g. Anggota penyimpan yang sudah dapat, selanjutnya 

tidak menyetor uang simpanan untuk bulan 

berikutnya/system gugur 

h. Penyimpan memperolah uang sebesar Rp 

12.500.000 



i. Anggota pnyimpan yang mendapat bonus simpanan 

dikenakan biaya administrasi 

 Periode 1 s/d 12 bulan, sebesar Rp 500.000 

 Periode 13 s/d 24 bulan, sebesar Rp 300.000 

 Periode 25 s/d 36 bulan, sebesar Rp 200.000 

 Periode 37 s/d 48 bulan, sebesar Rp   0 

j. Simpanan dapat disetorkan di masing-masing 

kordinator 

k. Pembukaan Simpanan di Gedung MWC NU Kota 

Jepara Jl. Mangunsarkoro No 76 Jepara 

l. Sistem pengundian menggunakan mekanisme 

undian bola otomatis 

m. Setoran simpanan ditempatkan dalam bentuk 

deposito atas nama penyelenggara di PT.BPR 

Nusumma Jateng Cabang Jepara sebagai peserta 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

n. Anggota penyimpan yang tidak menyetor 

simpanannya pada bulan tersebut, tidak diikutkan 

dalam undian bonus simpanan 

o. Anggota yang tidak menyetor tiga kali dianggap 

mengundurkan diri dan simpanannya akan 

dikembalikan sejumlah yang disetor pada akhir 

penyelenggaraan (bulan ke 49) 

p. Bagi anggota penyimpan yang meninggal dunia, 

keanggotaannya bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, 

atau diserah terimakan sejumlah uang yang disetor 

pada akhir penyelenggaraan ( bulan ke-49) 

q. Anggota yang belum mendapat bonus simpanan 

setiap bulan, maka simpanannya akan dibagikan 



secara bersamaan pada bulan ke -49, sebesar 

12.500.000 

r. Alamat dan Sekretariat administrasi di “Artha 

Group Jepara” Gedung MWC NU Kota Jepara 

Jl.Mangunsarkoro no 76 A Jepara (Lantai 2) 

s. Door prize diberikan setiap pembukaan simpanan 

dengan kupon hadiah hadir 

5. Mengapa pengurus simpanan menyebutkan adanya 

bonus yang akan diterima anggota di awal? 

Hal ini ditawarkan karena sebagia upaya untuk 

memasarkan/upaya pemasaran produk simpanan bersama 

artha 

6. Adakah kendala yang dihadapi selama simpanan ini 

berlangsung? 

-Kendala ketika pembayaran anggota tidak tepat 

waktu,sehingga ketika undian no yang bersangkutan tidak 

bisa diikutkan 

-Mekanisme pengundian masih menggunakan system 

manual (sesuai kesepakatan anggota) padahal ada system 

yang bisa membackup pengundian otomatis 

7. Bagaimana pengurus menentukan/mengangkat 

koordinator setiap daerah? 

Penentuan koordinator didasarkan pada kesepakatan awal 

pembetukan simpanan bersama, yakni dikelola bersama 

sesame anggota artha group 

8. Apa wewenang dan tugas dari masing-masing BMT 

/Koordinator yang tergabung di Sibrata? 

Koordinator bertanggung jawab sepenuhnya atas setoran 

simpanan anggotanya setiap bulan selama pelaksanaan 



Note : Berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

saudari Fatimatuz Zahro tentang akad wadi’ah dalam 

simpanan bersama artha, bahwasanya akad wadi’ah 

memang digunakan dalam system mekanisme simpanan 

bersama ini dimana akad wadiah hanya mengenal 

pemberian bonus/hibah kepada si penitip (layaknya 

pemberian bonus simpanan bersama artha yang diundi tiap 

bulan setiap tanggal 5 dan tanggal 15),kemudian dalam 

system perhitungan bagi hasil deposito juga menggunakan 

prosentase dari uang yang didepositokannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  = 

Alamat  = 

 

1. Dari mana anda menngetahui adanya SIBRATA? 

 

2. Apa yang membuat anda tertarik dengan SIBRATA? 

 

 

3. Berapa periode anda telah bergabung dengan SIBRATA? 

 

4. Bagaimana sistem pembayarannya? 

 

 

5. Apakah anda mengetahui akan diberikan bonus pada setiap 

penarikan? 

 

6. Dari mana anda mengetahui akan adanya bonus tersebut? 

 

 

7. Apakah anda merasa dirugikan dengan sistem yang 

diterapkan oleh pihak penyelenggara SIBRATA? 

   



 

Kantor Simpanan 

Artha Group 



 

Gedung Artha Group 

sekaligus tempat 

pengundian 

simpanan 



 

Penyetoran uang 

simpanan 



 

 

 

Pengundian 

simpanan 



 

Anggota yang 

beruntung 

mendapatkan 

simpanan 



 

 

 

 



 

 

Beberapa anggota 

mengisi pertanyaan 

dari peneliti 
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