
LAMPIRAN 

 

Hasil Wawancara di KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran 

1. Wawancara Informan 1 

Hari/Tanggal  : Selasa, 4 April 2017 

Waktu   : 15.00 WIB 

Nama Informan :Ahwad Adi Wibowo 

 

Keterangan 

P : Penulis 

I₁ : informan Pertama 

 

P : Assalamu’alaikum, mas saya mau tanya tentang ATM yang digunakan 

sebagai tambahan jaminan pembiaayan itu maksudnya gimana ya? 

I₁ : Wa’alaikum salam, kalau jaminan ditambah gaji biasanya jaminan 

BPKB tidak mencukupi jumlah pengajuan. Mangkanya di dongrak 

dengan ATM gaji. 

P : lalu prosedurnya gimana mas ? 

I₁  : Ya seperti biasa, waktu gajian kita ambilkan gaji mereka  lalu 

dipotong sejumlah angsuran, dan sisa gaji baru kita kasihkan ke 

anggota pembiayaan. 

P : Terus berapa jumlah minimal pinjaman pembiayaannya mas ? 

I₁ : Tergantung taksasi atau harga jual yang dijaminkan. Misalnya motor 

scoopy kamu harga pasarnnya 13 juta dan kamu melakukan pengajuan 

10 juta, otomatis tidak ke cover. Tapi kalau ditambah dengan jaminan 

gaji dia lewat ATM otomatis untuk kelancaran angsuran tidak 

diragukan lagi. 

P : OK mas makasih informasinya ya, Wasalamu’alaikum 

I₁ : Iya yo, Wa’alaikumsalam 

 

2. Wawancara Informan 2 



Hari/Tanggal  : Senin, 8 Mei 2017 

Waktu   : 19.00 WIB 

Nama Informan : Bpk Mujana 

 

Keterangan 

P : Penulis 

I₂ : informan Kedua 

 

P : Assalamu’alaikum pak, ini saya Yohana dari UIN Pak. Mau 

tanya..sebenarnya status ATM dalam pembiayaan itu apa ya pak? 

Kalau sebagai agunan tambahan kenapa masih dimintai atm setelah 

anggota menyerahkan sertifikat tanah dan BPKB ? 

I₂ : Wa’aliakumsalam mba, Kita dalam lembaga keungan harus punya 

kehati-hatian yang dimaksud walau aggnota dan menyerahkan 

jaminan atau agunan tapi kita harus jeli tanya kepada nota kerja 

dimana, dan tidak ada salahnya atm nya bukan semata-mata sebagai 

jaminan tapi alat untuk melancarkan angsuran dan menjaga 

pembiayaan yang nominal besar. ATM bagi kami bukan sebagai 

jaminan yang mutlak. 

P : Lalu kalau semisal si anggota yang menggunakan ATM sebagai 

penguat pembiayaannya, kemudian mengundurkan diri atau sudah 

tidak bekerja lagi di perusahaan otomatis tidak ada lagi gaji yang yang 

dijadikan setoran rutin bulanan si anggota, padahal itu setoran ke - 7 

dari 36x angsuran. Lalu dari pihak BMT bagaimana untuk mengatasi 

hal tersebut agar si anggota tetap bisa  rutin membayar angsuran tepat 

waktu pak ? 

I₂ : Kita memusyawarahkan dengan orang tersebut dan melakukan 

angsuran secara cash. 

P : Terimakasih pak informasinya. Wasalamu’alaikum 

I₂ : Iya sama-sama mba, Wa’alaikumsalam. 

 

3. Wawancara Informan 3 



Hari/Tanggal  : Senin, 5 Mei 2017 

Waktu   : 19.00 WIB 

Nama Informan : Fakhrul Saktiana 

 

Keterangan 

P : Penulis 

I₃ : informan Ketiga 

 

P : Assalamualaikum mba.. 

I₃ : Wa’alaikumsallam dek 

P : mba mau tanya prosedur pembiayaan itu gimana ya urutannya 

setelah mengisi aplikasi pembiayaan, ? 

I₃ : 1. Ditangani Pak Mujana 

  2. Notaris (apht/akmht) 

  3. Ditandatangai Pak Muhari 

  4. Orangnya dihubungi 

5. Kalau sudah bisa pencairan 

6. Diadakan keesepakatn untuk diadakan akad 

   7. Pelaksanaan akad 

   8. Serah terima uang 

   9. Done 

 

P : Makasih Mba Tia Infonya 

 

I₃ : Iya dek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

DATA PRIBADI   

Nama    : Yohana Hikmawati 

Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 27 Desember 1995 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat    : Brenggong, RT 002/ RW 004 Purworejo 

No HP    : 085740062402 

Email    : yohanahikmawati22@gmail.com 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

1. TK Melati Brenggong  lulus tahun 2002 

2. SD N Brenggong  lulus tahun 2008 

3. SMP N 33 Purworejo  lulus tahun 2011 

4. MAN Purworejo  lulus tahun 2014 

 

 

 

 

 

Semarang,  Mei 2017 

                 Hormat Saya, 

  

 

                    Yohana Hikmawati 

 

 


