
 
 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaifullah (Penanggung 

jawab Misykat) 

Sabtu, 29 April 2017 

Di kediaman pak Syaifullah Tlogosari Semarang 

 

 

Tanya:  selama bapak menjadi pengurus Misykat DPU-DT 

Semarang adakah nasabah yang menyimpang 

perjanjian awal dengan Misykat DPU-DT Semarang  

seperti menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan 

? 

Jawab: kalo yang menyimpang dari perjanjian awal banyak 

seperti ,angsuran tidak tepat waktu, bahkan yang 

parah itu pembiayaan yang diberikan Misykat DPU-

DT Semarang ada yang dibungakan pada tetangganya 

yang lain, ada juga yang digunakan untuk menebus 

emas gadai kemudian ada yang malah digunakan 

untuk membayar hutang suaminya 

Tanya: menurut bapak kira-kira kenapa kok sampai terjadi hal 

seperti itu? 

Jawab: saya rasa karena memang sudah maraknya rentenir di 

daerah itu, sebab pada dasarnya Misykat memang 

hadir untuk membebaskan masyarakat dari tangan-

tangan rentenir, dan kita tidak tau jika orang yang 

diberikan modal tersebut ternyata belum terlepas 



 
 

seutuhnya dari rentenir, karena ketika pengajuan 

proposal dana beergulir si nasabah tidak mau jujur 

tentang hal itu, dan proposal isinya baik-baik saja, tapi 

ketika pembiayaan sudah cair, awalnya si nasabah 

lancar mengangsur tapi lama kelamaan mulai ada 

perubahan seperti jarang menghadiri majlis, angsuran 

sering nunggak, lalu saya tanya kenapa sering 

nunggak, awalnya sih tidak mau jujur, tapi didesak 

alasnanya akhirnya mengaku kalau pembiayaan dari 

misykat ternyata dipinjamkan ke tetangganya, dan 

tetangganya belum bayar, itu baru satu orang yang 

saya ketahui tapi dari gelagat anggota lainnya saya 

bisa membaca bahwa ada lagi kasus seperti ini dari 

anggota lainnya 

 

Tanya: bagaimana upaya misykat dpu-dt  Semarang  untu k 

menangani moral hazard seperti itu 

Jawab: kita hanya mengedukasi di dalam majlis saat pertemuan 

pekanan, edukasinya berbentuk pertanyaan seputar 

alasan melakukan penyimpangan untuk diungkapkan di 

dalam majlis agar yang lain tahu dan nasabah 

bersangkutan tidak bisa berbohong, karena pastinya 

anggota lain setidaknya ada yang tahu, mengingat 

sehari-harinya hidup satu daerah 

 



 
 

Tanya : jadi apa ada caranya agar hal seoerti itu tidak terulang? 

Jawab: Jadi mulai 2015 kita meminta kwitansi pembelanjaan 

dan nominalnya harus sesuai dengan nominal proposal 

dana yang diajukan 

Tanya: bagaimana untuk Anggota Yang menunggak? 

Jawab: sebelum pencairan dana bergulir atau pembiayaan, kita 

meminta persetujuan anggota yang lainnya dulu untu 

mencairkan dana tersebut dengan perjanjian nanti jika 

ada kasus menunggak maka anggota lain harus siap 

saurrenteng tapi namanya juga masyarakat yaa 

biasanya kalo satu orang menunggak secara terus 

menerus anggota yang mau saurrenteng itu mengeluh 

sehingga kita mencari tahu dulu alasan menunggak, jika 

diketahui yang bersangkutan memang benar-benar 

kesulitan maka kami memberikan kelonggaran dengan 

cara perpanjangan jangka waktu pengembalian, dan 

angsuran pokok disesuaikan dengan kemampuan 

nasabah, tapi jika ternyata nasabah nakal untuk 

mengangsur padahal dia tidak sedang kesulitan maka 

kita kasih surat peringatan, terus menerus dan jika tetap 

tidak ada respon sampai berungkali maka kami dengan 

terpaksa melakukan pemutihan anggota 

Tanya: pemutihan anggota itu seperti apa ya pak? 

Jawab: pemutihan anggota yaitu nasabah dibebaskan dari 

pinjaman dan juga dihapuskan sebagai anggota Misykat 



 
 

DPU-DT semarang biasanya kami melakukan 

pemutihan tanpa mengumumkan pada anggota lain 

hanya catatan di kantor karena khawatir menimbulkan 

kecemburuan angoota lainnya, tapi yang saya tahu, 

biasanya nasabah yang seperti ini mendapatkan edukasi 

masyarakat semacam perbincangan masyarata 

sekitarnya atau lainny. Dan hal itu diluar wewenang 

Misykat. 

 

Pewawancara  

 

 

 

 

SITI MAISAROH 

132411148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hasil Wawancara Dengan Fidiana (Keuangan Misykat) 

Sabtu, 1 April 2017 

Di Kantor DPU-DT Semarang 

 

Tanya: bagaimana kelancaran angsuran Misykat DP-DT 

Semarang? 

Jawab: tidak buruk juga tidak baik karena dari 164 anggota 

ada  111 anggota yang memiliki pinjaman tercatat 

hanya 52 anggota yang lancar mengangsur 

Tanya: untuk pemutihan itu sudah berapa anggota yang 

diputihkan pinjamannya 

Jawab: dari 2015 kita sudah pemutihan angoota 12 orang 

dengan jumlah dana         Rp 5.232.500 

 

 

Pewawancara  

 

 

 

SITI MAISAROH 

132411148 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
  



 
 
 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama       : Siti Maisaroh 

Tempat / Tanggal Lahir  : Pamekasan, 24 Desember 1993 

Jenis kelamin                 : Perempuan 

Agama     : Islam 

Alamat                           : DSN Tengah 002/003  Desa Panaan 

Palengaan Pamekasan 

WA/HP      : 087789051132 / 0812 9536 6956 

Email     : Sarach_zoe@yahoo.com 

Riwayat Pendidikan:     

1. SDI  Al-mujtama    : 2006 

2. SMP Al-Mujtama      : 2009 

3. SMK Al-Mujtama    : 2012 

Data Orang Tua 

Nama Ayah    : H. Sholeh 

Tempat / Tanggal Lahir  : Pamekasan, 29 Desember 1966 

Jenis kelamin                : Laki-Laki 

Agama     : Islam 

Alamat                           : DSN Tengah 002/003  Desa Panaan 

mailto:Sarach_zoe@yahoo.com


 

 

Palengaan Pamekasan 

 

Nama Ibu    : Hj. Toyyibah 

Tempat / Tanggal Lahir  : Pamekasan, 12  Desember 1978 

Jenis kelamin                 : Perempuan 

Agama     : Islam 

Alamat                           : DSN Tengah 002/003  Desa Panaan    

Palengaan Pamekasan 

 


