




 
 

 

Lampiran 1. Lembar Observasi 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ tanggal :  

Pukul  :  

Tempat  :  

 

No Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi dan keadaan penelitian  

2 Proses kegiatan arisan motor CV 

Sehati 

 

3 Jaringan sosial dalam arisan 

motor CV Sehati (pihak- pihak 

yang menjalin kerjasama/ relasi). 

  

4 Interaksi antara pengurus, 

anggota dan relasi arisan Motor 

CV Sehati. 

  

5 Norma atau aturan- aturan dalam 

arisan motor CV Sehati 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara :  

Tempat/waktu  :  

 

A. Identitas informan 

1. Nama   :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Alamat   :  

 

B. Daftar pertanyaan untuk pengurus arisan motor CV Sehati. 

1. Sejak kapan arisan motor CV sehati didirikan? 

2. Apa latar belakang didirikannya arisan motor CV Sehati? 

3. Bagaimana sejarah berdirinya arisan Motor CV Sehati? 

4. Bagaimana perkembangan arisan motor CV Sehati sampai sekarang? 

5. Dimana tempat berlangsungnya arisan motor CV Sehati? 

6. Kapan waktu diadakannya arisan motor CV Sehati? 

7. Apa tujuan didirikannya arisan motor CV Sehati? 

8. Apakah arisan motor CV Sehati memiliki visi misi? 



 
 

 

9. Apa saja aturan- aturan yang ada dalam arisan motor CV Sehati? 

10. Apa saja persyaratan untuk menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

11. Adakah persyaratan- persyaratan khusus untuk menjadi anggota arisan 

motor CV Sehati? 

12. Bagaimana proses kegiatan arisan motor dan mobil CV Sehati? 

13. Selain arisan adakah Kegiatan lain yang dilakukan oleh  CV Sehati? 

14. Berapa banyak jumlah pengurus arisan motor CV Sehati? 

15. Bagaimana cara pengurus untuk merekrut anggota arisan motor CV 

Sehati? 

16. Siapa saja relasi atau pihak- pihak yang menjalin kerjasama dengan 

arisan motor CV Sehati? 

17. Adakah perjanjian kerjasama antara pihak- pihak yang bekerjasama 

dengan arisan CV Sehati? 

18. Bagaimana cara mempertahankan kerjasama dengan pihak- pihak yang 

telah menjalin kerjasama? 

19. Program- program apa saja yang ada dalam arisan Motor CV Sehati? 

20. Bagaimana sistem pengundian dalam arisan motor CV Sehati?  

21. Apa sanksi untuk anggota yang tidak membayar arisan motor? 

22. Bagaimana cara arisan motor dalam membentuk kepercayaan dari 

masyarakat? 

23. Apa dampak dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap arisan  

24. Bagaimana cara perekrutan pengurus Arisan Motor CV Sehati? 

25. Aturan dan sanksi apa sajakah yang harus dipatuhi oleh pengurus arisan 

CV Sehati? 



 
 

 

26. Pernahkah terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak- pihak 

pengurus arisan? jika terjadi penyelewengan apa sanksi yang diberikan? 

27. Pernahkan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyedia 

barang? jika terjadi penyelewengan apa sanksi yang diberikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara :  

Tempat/waktu  :  

 

A. Identitas informan 

1. Nama   :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Alamat   :  

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 



 
 

 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 

20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 



 
 

 

Lampiran 4. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara :  

Tempat/waktu  :  

 

A. Identitas informan 

1. Nama   :  

2. Jenis kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Alamat   :  

 

B. Daftar pertanyaan untuk pihak- pihak yang bekerjasama dengan arisan 

motor CV Sehati. 

1. Bergerak dalam bidang apakah usaha yang anda lakukan? 

2. Sejak kapan anda menjalin kerjasama dengan arisan motor CV Sehati? 

3. Bagaimana awal mulanya hubungan kerjasama tersebut terjalin? Apakah 

anda yang menawarkan kerjasama atau CV sehati yang menawarkan 

kerjasama dengan anda? 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk bekerjasama ? 



 
 

 

5. Darimanakah anda mengetahui tentang keberadaan arisan motor CV 

Sehati? 

6. Bagaimana persyaratan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan 

pihak anda? 

7. Apa dampak atau manfaat yang anda peroleh setelah terjalinnya kerjasama 

dengan arisan Motor CV Sehati? 

8. Bagaimana sifat hubungan kerjasama yang terjalin antara usaha anda 

dengan pihak arisan Motor CV Sehati? apakah terdapat jangka waktu 

(kontrak)? 

9. Bagaimana peran anda dalam arisan motor CV Sehati? apakah terlibat atau 

terjun langsung dalam kegiatan arisan motor CV Sehati? ataukah hanya 

terlibat dengan pengurus arisan motor CV Sehati? 

10. Bagaimana cara anda mempertahankan kerjasama dengan arisan motor CV 

Sehati? 

11. Apa saja aturan- aturan yang harus anda patuhi selama menjalin kerjasama 

dengan CV Sehati? 

12. Bagaimana cara pemesanan dan pembayaran dalam hubungan kerjasama 

anda? 

 

 

 

 

 

 

 



KETERANGAN KODE 

 

No  KODE KETERANGAN 

1 Sjr : Sejarah didirikannya arisan CV Sehati 

2 Lb : Latar belekang didirikannya arisan CV Sehati 

3 Nrm : Norma dalam arisan CV Sehati 

4 Cma : Cara merekrut anggota 

5 Jrg  : Jaringan dalam arisan CV Sehati 

6 Kpc  : Kepercayaan  

7 Mnf  : Manfaat  

8 Prs  : Proses kegiatan arisan CV Sehati 

9 Lks  : Lokasi diadakannya kegiatan arisan CV Sehati 

10 Pkb  : Perkembangan arisan CV Sehati 

11 Wkt  : Waktu peleksanaan arisan CV Sehati 

12 Tjn  : Tujuan diadakannya arisan CV Sehati 

13 Vsm  : Visi dan misi arisan CV Sehati 

14 Kgl  : Kegiatan CV Sehati di luar kegiatan arisan motor 

dan mobil 

15 Jp  : Jumlah pengurus 

16 Dk  : Dampak adanya kepercayaan dari masyarakat 

17 Cmp  : Cara merekrut pengurus 

18 Pkj  : Pekerjaan  

19 Phs  : Penghasilan  

20 Fkt  : Faktor yang melatarbelakangi ikut arisan CV 

Sehati 

21 Int  : Interaksi  

22 Hbt  : Hambatan  

23 Bu  : Bidang usaha yang dijalankan 

 



 

Lampiran 1. Lembar Observasi 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ tanggal : Minggu, 26 Januari 2014 

Pukul  : 09.00- 12.00 WIB 

Tempat  : Sekretariat Arisan Motor CV Sehati 

 

No Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi dan keadaan penelitian a. Letak dan alamat arisan motor yang 

akan menjadi objek penelitian ini 

adalah kantor sekretariat arisan 

motor CV Sehati di Dusun Plataran 

Desa Banyurejo Kecamatan Tempel 

Kabupaten Sleman. 

2 Proses kegiatan arisan motor CV 

Sehati 

a. Penyetoran uang arisan 

Penyetoran uang arisan 

dilaksanakan mulai pukul 09.00 

WIB setiap hari minggu sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan arisan. 

Untuk memudahkan proses 

penyetoran uang arisan, setiap 



 

gelombang arisan memiliki tempat 

dan pengurus yang berbeda- beda.  

b. Pengundian arisan dengan sistem 

lelang. 

Penentuan pemenang arisan CV 

Sehati menggunakan sistem 

pelelangan. Kegiatan pelelangan 

dimulai pukul 10.00 WIB di pimpin 

oleh Bapak Sudarisman selaku ketua 

pengurus arisan CV Sehati.  

c. Pembayaran administrasi. 

Setelah acara pelelangan selesai, 

anggota yang memenangkan lelang 

wajib membayar biaya administrasi 

sebagai tanda jadi pemenang lelang. 

3 Jaringan sosial dalam arisan 

motor CV Sehati (pihak 

penyedia barang). 

a. Dealer sepeda motor  

1) Heru Prasetyo (dealer sepeda 

motor Honda di Jalan Kaliurang) 

2) Pak Dwi (dealer sepeda motor 

Honda di Muntilan, Magelang) 

3) Widodo (dealer sepeda motor 

Yamaha di jalan Magelang) 

b. Catering (konsumsi) 

1) Ibu Budi Suryani 



 

4 Interaksi antara pengurus, 

anggota dan relasi arisan Motor 

CV Sehati. 

a. Interaksi antara pengurus 

dengan anggota arisan 

 

 

 

 

 

 

b. Interaksi antar sesama 

anggota 

 

 

 

 

c. Interaksi pengurus dengan 

relasi 

 

 

 

a. Interaksi antara pengurus dengan 

anggota arisan terjadi ketika 

kegiatan arisan berlangsung. 

Dimulai dari proses penyetoran 

uang arisan kepada pengurus, di 

lanjutkan dengan proses pengundian 

dengan sistem lelang dan mengurus 

administrasi untuk pemenang lelang. 

b. Interaksi antar sesama anggota 

terjadi pada saat proses pengundian 

dengan sistem lelang, di mana antar 

anggota arisan yang mengikuti 

lelang saling bertukar pendapat 

untuk menentukan besarnya lelang. 

c. Interaksi pengurus dengan pihak 

penyedia barang terjadi setiap saat 

dibutuhkan.  

5 Norma atau aturan- aturan dalam 

arisan motor CV Sehati 

a. Terdapat beberapa banner yang 

berisi tentang norma- norma yang 

ada dalam arisan motor CV Sehati. 

b. Aturan selengkapnya tentang arisan 



 

motor dan mobil CV Sehati ada 

dalam Tata tertib yang dilampirkan 

dalam form pendaftaran anggota 

arisan. 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 31 Januari 2014 

Tempat/waktu  : Sekretariat Arisan CV Sehati 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : Sudarisman 

2. Jenis kelamin  : Laki- Laki 

3. Usia   : 40 tahun  

4. Alamat   : Plataran, Banyurejo, Tempel, Sleman 

 

B. Daftar pertanyaan untuk pengurus arisan motor CV Sehati. 

1. Sejak kapan arisan motor CV sehati didirikan? 

Arisan ini didirikan pada awal tahun 2004 

2. Apa latar belakang didirikannya arisan motor CV Sehati? 

Latar belakang didirikannya arisan motor Sehati ini untuk Menciptakan 

lapangan pekerjaan untuk pengurus, saling membantu dalam pengadaan 

sepeda motor dengan sistem arisan karena jika dengan cash belum tentu 

mampu sedangkan jika dengan kredit terlalu berat angsurannya padahal 

banyak keinginan memiliki sepeda motor. 
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3. Bagaimana sejarah berdirinya arisan Motor CV Sehati? 

Sejarah berdirinya arisan motor ini awalnya Saya yang memiliki ide jasa 

pembiayaan motor dan mobil dengan sistem arisan. Dari ide tersebut 

kemudian dicoba dengan presentasi di kampung- kampung dan instansi 

hingga akhirnya dilaksanakan arisan motor dengan nama Arisan Motor 

Sehati.  

4. Bagaimana perkembangan arisan motor CV Sehati sampai sekarang? 

Perkembangan arisan motor CV Sehati Dilihat dari segi jumlah anggota, 

arisan motor Sehati berkembang dengan baik dan pesat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah anggota pada awal mula diadakan Arisan Motor Sehati, 

jumlah anggota arisan motor pada gelombang 1 beranggotakan 98 orang. 

Perkembangan arisan motor Sehati mulai terlihat pada gelombang 3 yang 

memiliki jumlah anggota mencapai 500 orang. pada tahun 2008 arisan 

motor sehati berubah menjadi Arisan Motor CV Sehati. Sampai saat ini 

arisan motor CV Sehati telah membuka gelombang 14 dengan jumlah 

anggota mencapai 3300 orang.  

5. Dimana tempat berlangsungnya arisan motor CV Sehati? 

Tempat berlangsungnya kegiatan arisan motor Sehati Pertama 

dilaksanakan di aula balai desa Banyurejo, karena suatu alasan kegiatan 

arisan motor dipindahkan ke GOR SMP N 2 Tempel dan dengan 

pertimbangan legalitas, selanjutnya kegiatan arisan dilaksanakan di rumah 

saya di Plataran. 
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6. Kapan waktu diadakannya arisan motor CV Sehati? 

Waktu pelaksanaan arisan Setiap hari minggu. Minggu ke 1 untuk arisan 

motor gelombang 7, 11, 14. Minggu ke 2 untuk arisan motor gelombang 9, 

12 dan mobil gelombang 1. Minggu ke 3 untuk arisan motor gelombang 8, 

13 dan mobil gelombang 2. Minggu ke 4 untuk arisan motor gelombang 6, 

10 dan mobil gelombang 3.  

7. Apa tujuan didirikannya arisan motor CV Sehati? 

Tujuan didirikan arisan motor Sehati untuk Memiliki sepeda motor dengan 

sistem arisan 

8. Apakah arisan motor CV Sehati memiliki visi misi? 

Visi arisan Sehati menciptakan lapangan kerja 

Misi arisan Sehati bersama- sama gotong royong mendapatkan sepeda 

motor dengan sistem arisan 

9. Apa saja aturan- aturan yang ada dalam arisan motor CV Sehati? 

Aturannya ada dalam tata tertib, nanti bisa di copy aja mbak, kalau di tulis 

banyak banget  

10. Apa saja persyaratan untuk menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

Syarat menjadi anggota arisan CV Sehati Berdomisili di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 

11. Adakah persyaratan- persyaratan khusus untuk menjadi anggota arisan 

motor CV Sehati? 

Untuk persyaratan khusus menjadi anggota arisan CV Sehati Tidak ada 
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12. Bagaimana proses kegiatan arisan motor dan mobil CV Sehati? 

Untuk kegiatan atau agenda rutin yang dilaksanakan arisan CV Sehati 

yang pertama yaitu arisan. Kegiatan arisan dilaksanakan setiap hari 

minggu. Dalam kegiatan arisan tersebut setelah anggota membayar uang 

arisan, ia akan mendapatkan bukti kuitansi pembayaran serta undangan 

untuk arisan bulan berikutnya. Setelah pembayaran, kira- kira pukul 10.00 

kegiatan pengundian dengan sistem lelang dilaksanakan. Diakhir acara 

pelelangan dibagikan doorprize.  

Yang kedua kegiatan untuk pengurus diluar pelaksanaan arisan setiap hari 

minggu yaitu: hari senin sampai dengan kamis melakukan penagihan 

kepada anggota yang tidak membayar, hari jumat malam sabtu diadakan 

pertemuan pelunasan dari yang belum membayar, untuk hari sabtu 

dilaksanakan pembelian motor yang lelang dan pencairan uang yang 

lelangnya diambil uang bukan sepeda motor. Untuk penagihan anggota 

yang tidak membayar tidak dilakukan langsung oleh pengurus arisan CV 

Sehati, namun ada pegawai khusus yang ditugaskan dan dipercaya untuk 

melalukan penagihan kepada anggota. 

13. Selain arisan adakah Kegiatan lain yang dilakukan oleh  CV Sehati? 

Kegiatan selain arisan ada kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar 

wilayah arisan seperti khitanan missal, sepeda gembira, doorprize, 

menyumpang sarana dan prasarana kampung tempat arisan, zakat untuk 

masyarakat sekitar. 
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14. Berapa banyak jumlah pengurus arisan motor CV Sehati? 

Jumlah keseluruhan pengurus ada 13 orang. Namun susunan pengurus 

untuk setiap gelombang arisan jumlah dan anggota pengurusnya tidak 

sama.   

15. Bagaimana cara pengurus untuk merekrut anggota arisan motor CV 

Sehati? 

Cara merekrurt anggota arisan CV Sehati dengan Mengumumkan atau 

memberitahu akan dibuka gelombang baru serta mengajak masyarakat 

untuk mengikuti arisan motor, informasi dari anggota lama, pamflet, 

diberitahukan saat pelaksanaan arisan, serta dari radio. 

16. Siapa saja relasi atau pihak- pihak yang menjalin kerjasama dengan arisan 

motor CV Sehati? 

Yang menjalin kerjasama ada Dealer sepeda motor dan catering 

(konsumsi). Untuk dealernya kita ada beberapa orang, ada dari Honda, 

Yamaha, Suzuki. Karena arisan motor standarnya Honda supra X 125, 

untuk pengadaan motor Honda kita ambil dari mas Heru. sedangkan untuk 

konsumsinya kita ambil dari mbak Budi 

17. Adakah perjanjian kerjasama antara pihak- pihak yang bekerjasama 

dengan arisan CV Sehati? 

Untuk kerjasama dengan dealer sepeda motor kita ada MOU, tetapi tidak 

semua dealer kita pakai MOU. Untuk kerjasama dengan Rangga Primajasa 

(Honda) dan Sumber Baru 133 (yamaha) kita ada MOU karena keduanya 

merupakan master of dealer arisan CV Sehati. Namun ada juga kerjasama 

dengan pihak penyedia sepeda motor yang tidak menggunakan MOU 
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seperti kerjasama dengan mas Heru. Dengan mas Heru kita bermodalkan 

kepercayaan karena kami sama- sama telah mengetahui seluk beluk 

masing- masing pihak. Mas Heru telah mengetahui bagaimana sepak 

terjang arisan CV Sehati jadi beliau berani bekerjasama dengan arisan CV 

Sehati. Untuk kerjasama dengan pihak penyedia makanan kita berpedoman 

pada kepercayaan tidak ada MOU.  

18. Bagaimana cara mempertahankan kerjasama dengan pihak- pihak yang 

telah menjalin kerjasama? 

Cara untuk mempertahankan kerjasama dengan Menempatkan hak dan 

kewajiban secara prosedural 

19. Program- program apa saja yang ada dalam arisan Motor CV Sehati? 

Program yang ada dalam arisan ini hanya Arisan sepeda motor dan arisan 

mobil 

20. Bagaimana sistem pengundian dalam arisan motor CV Sehati?  

Sistem pengundian dalam arisan CV Sehati dengan sistem pelelangan. 

21. Apa sanksi untuk anggota yang tidak membayar arisan motor? 

Untuk sanksi anggota yang tidak membayar arisan ada 2 item. Yang 

pertama untuk anggota yang belum melakukan pelelangan, jika sampai 2 

kali tidak membayar arisan maka dianggap mengundurkan diri. Untuk 

uang yang sudah masuk dikembalikan 50%. Sedangkan yang kedua bagi 

anggota yang sudah melelang arisan maka sepeda motor akan ditarik 

kembali oleh panitia. Setelah pelelang membayar wajib bayar beserta 

denga maka sepeda motor akan dikembalikan dengan syarat 

menandatangani perjanjian. Jumlah denda Rp 3000,00 per hari dari 
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keterlambatan pembayaran. Sedangkan denda Rp 1000,00 per hari untuk 

keterlambatan pembayaran arisan. 

22. Bagaimana cara arisan motor dalam membentuk kepercayaan dari 

masyarakat? 

dengan cara memenuhi hak anggota 

23. Apa dampak dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap arisan motor? 

Dampak dari kepercayaan masyarakat terhadap arisan CV Sehati yaitu 

setiap kita membuka gelombang baru, banyak masyarakat yang mendaftar. 

24. Bagaimana cara perekrutan pengurus Arisan Motor CV Sehati? 

Perekrutan pengurus berasal dari sekitar tempat arisan. Adapun syarat 

menjadi pengurus arisan CV Sehati yaitu: Dikehendaki/ direkrut oleh 

komisariat 

25. Aturan dan sanksi apa sajakah yang harus dipatuhi oleh pengurus arisan 

CV Sehati? 

untuk aturan tertulisnya setiap pengurus harus menjaminkan asset senilai 

minimal Rp 300.000.000,00 kepada komisaris. Sedangkan untuk aturan 

yang tidak tertulis berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara lain 

dalam hal penyetoran uang tunggakan pembayaran arisan. Tunggakan 

setoran maksimal 25%. Apabila pengurus melakukan penyelewengan 

maka sanksinya dikenakan denda 5% dari jumlah yang diselewengkan, 

sedangkan sanksi terberat untuk pengurus yang melakukan penyelewengan 

adalah pemecatan.  

26. Pernahkah terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak- pihak 

pengurus arisan? jika terjadi penyelewengan apa sanksi yang diberikan? 
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pernah. Kita selesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila 

penyelewengannya masih bisa ditoleransi dan masih bisa dibimbing maka 

kita gunakan sanksi 5% denda dari jumlah yang diselewengkan. Namun 

jika penyelewengannya sudah tidak bisa di toleransi sanksi terberatnya 

adalah pemecatan dari kepengurusan disertai sita jaminan.  

27. pernahkan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyedia 

barang? jika terjadi penyelewengan apa sanksi yang diberikan? 

dulu pernah tertipu oleh oknum dealer, kita selesaikan dengan jalur 

hukum. dan akhirnya pihak arisan CV Sehati mengalami kerugian yang 

cukup besar.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Selasa, 28 Januari 2014 

Tempat/waktu  : Taman Denggung Sleman 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : NS 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Usia   : 19 tahun 

4. Alamat   : Mancasan, Tambakrejo, Tempel, Sleman 

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

Kerja di UII mbak, jadi Staff administrasi di Fakultas Psikologi. 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

Penghasilan setiap bulannya kurang lebih 1.200.000 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

Latar belakang ikut arisan CV Sehati dulunya sih cuma menggantikan 

tetangga, tapi terus ikut lagi tapi beda gelombang. Dulunya pernah ikut 

arisan motor tapi bukan di CV Sehati, terus arisannya itu telat- telat gitu 

mbak, anggota yang lain nggak tertib bayar arisan. Tapi yang di arisan lain 

tetep masih soalnya belum selesai.  
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4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

Kepercayaan terhadap arisan Sehati 70 % soalnya kan ini gelombangnya 

udah banyak. Gelombang- gelombang awal itu kayaknya sih sukses nggak 

ada masalah apa- apa 

5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 

Faktor yang membuat saya mempercayai arisan Sehati soalnya bapaknya 

temenku itu juga pengurus di situ.  

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 

Ada arisan lain yang saya tahu selain CV Sehati, tapi lupa namanya. Ya 

karena dengar- dengar arisan sehati selama ini tidak bermasalah. 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Saya tahu arisan Sehati dari tetangga itu soalnya dulu kan menggantikan 

arisan yang dia ikuti  di CV Sehati. soalnya orangnya itu udah keberatan, 

ikutnya udah kebanyakan. 

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

Ikut arisan Sehati sejak kapannya Lupa mbak. Kalau nggak salah kurang  

lebih tiga tahun yang lalu kira- kira 2010 awal. 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

Untuk interaksi dengan sesama anggota Iya sih kadang. Soalnya kan itu 

kalau pas sebelum lelang itu ada pembagian doorprize jadiya agak 

ngobrol- ngobrol sich 
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10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Pendapat saya tentang keberadaan arisan Sehati ya meringankanlah 

soalnya kan perbulan itu Cuma 100.000. kalau d arisan satunya yang saya 

ikuti itu kalau nggak bayar Cuma didiemin aja. Kalau yang cv sehati kan 

kalau nggak bayar di datengi ke rumah 

11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Untuk manfaat Ya ada. Kan nanti kalau arisannya sudah semakin sedikit 

lelangnya nggak banyak jadi itu bebannya yang dikeluarkan nggak 

banyak. Sama kalau kredit kan itu bunga nya yang dikreditnya lebih 

kerasa. Dulu pernah kredit, jadi bisa membandingkan lebih 

menguntungkan ikut arisan. 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

Ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi ya cuma bayar 100 itu, terus 

kalau udah lelang bpkb motornya ditinggal di sana untuk jaminan. 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Kalau hambatan ada, Kan seumpama kalau mau perpanjang kan bpkb nya 

ditinggal di sana tapi ada efek baiknya juga bisa minta di perpanjangkan 

pengurusnya.  

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 
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Prosesnya Daftar dulu terus bayar arisan sampai saatnya lelang. Kalau 

sampai selesainya belum tau. Aku ikut gelombang 8 sama 13, keduanya 

belum selesai. Setelah pelelangan ngurus administrasi. 

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

Setau saya Nggak ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti 

arisan motor Sehati.  

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

Ya pernah ada sedikit masalah sih dulu kan lelang pas pelelangan itu kan 

mintanya vario item. Udah di tunggu dua minggu kok belum datang- 

datang, pas Tanya ke pengurus itu . pengurusnya itu g menghubungai ke 

ppelelang, g diinformasikan kalau barangnya belum ada, malah di suruh 

datang ke dealernya langsung. 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

Iya bisa, tapi saya belum pernah ngambil  uang, soalnya kan saya Cuma 

ikut dua mbk, yang satu udah di ambil motor yang gelombang 13 baru 

mulai 

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

Menguntungkan. Karena lebih murah dibandingkan dengan sistem kredit. 

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 
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Kayaknya udah nggak ikut lagi karena udah ikut dua gelombang takutnya 

kebanyakan motor mbk. 

20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

Pelayanannya ya lumayan bagus, pas pembayarannya udah dibagi- bagi 

terus ada kepengurusannya juga kalau pas bukan pelaksanaan arisan ada 

secretariat yang bisa melayani dalam hal perpanjangan surat motor. Yang 

lainnya ya Cuma yang masalah komunikasi tadi itu. 

21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 

Menurut saya, soalnya kan denger2 dari yang lain klo ikut arisan tu ad 

penipuan pengrusnya ambil untung yang banyak. Klo yg cv sehati itu 

kayakya wajar2 aj, udh gelombang yang ke 13. Yang awal2nya udh sukses 

jadi ya kemungkinan kebelakangnya tetap lancar 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 31 Januari 2014 

Tempat/waktu  : Rumah ERW/ 13.30- 14.30 WIB 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : ERW 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Usia   : 22 tahun 

4. Alamat   : Mrian, Pakunden, Ngluwar, Magelang 

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

Mahasiswa mbak 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

Kurang lebih Rp 600.000,00 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

Setidaknya dengan ikut arisan bisa untuk menabung, juga untuk sosialisasi 

4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

85%. Masalahnya sudah merasakan manfaatnya. Manfaat karena sudah 

dapat sepeda motor dan uang juga sudah ada hasilnya. 
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5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 

Arisan tersebut lancar 

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 

Ada di daerah Muntilan. Milih CV Sehati karena dulu udah ikut yang di 

Muntilan itu tadi tapi di sana nggak beres mbak, telat- telat bayarnya. 

Yang di muntilan sebenarnya belum selesai tapi langsung dilunasi karena 

males nggak tertibnya. Terus ikut di CV Sehati karena dengar- dengar di 

sana selama ini lancar tidak ada masalah 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Dari tetangga. Awalnya menggantikan tetangga yang sudah ikut. 

Kemudian ingin tahu dan Tanya- Tanya akhirnya tertarik untuk ikut. 

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

Awal 2011 ikut gelombang 12 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

Bagus. Ada interaksi pelayanannya baik. Kadang- kadang Tanya ikut 

berapa, mau lelang berapa. Interaksi dengan anggota yang dikenal seperti 

Tanya kabar juga. 

10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Lumayan bagus untuk setingkat arisan karena anggotanya banyak. Dengan 

banyaknya anggota arisan tersebut bisa dikatakan arisan tersebut sehat 

tidak ada hambatan/ masalah dan kegiatannya lancar. 
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11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Sudah dapat uang, sudah dapat sepeda motor juga. 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

Ada. Terikat, jadi selama menjadi anggota harus sampai habis membayar 

angsurannya. Jika terlambat membayar ada sanksi tetapi sanksinya selama 

ini hanya sebatas formalitas. Ada jaminan setelah memenangkan lelang. 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Ada. Dalam hal keuangan saat arisan. Karena ikut 6 jadi agak berat. Belum 

gajian harus bayar arisan. Pernah ditagih dengan cara ditanya karena telat 

membayar 

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 

Daftar ke secretariat dengan membawa fotocopy KTP, terus dapat nomor 

anggota. Setiap bulan menyetor uang di minggu ke 2 (sesuai jadwal yang 

ditetapkan pengurus). Proses pengundian dengan sistem pelelangan. 

Seandainya ingin melelang mengajukan nominal, yang paling besar 

nominalnya dia yang memenangkan pelelangan. 1 arisan senilai 1 sepeda 

motor supra. Kalau lelangnya diambil motor, setelah menang lelang 

biasanya ditanya mau ambil motor apa. Prosesnya menghubungi pengurus 

mau motor apa kemudian milih brosur yang mana motornya. Kemudian 

pengurus dan anggota datang ke dealer. Jika ada stock motor yang 

diinginkan, motornya bisa langsung diantar hari berikutnya. Tapi jika 
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motor yang diambil lebih tinggi dari standar motor yang ditentukan 

(Supra) maka harus menambah biaya sesuai kekurangan dari harga 

standar. Aku kan ikut 2 nomor anggota jadi saya lelang semua jadi dapat 

motor dan siswa uang juga. 

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

Nggak ada syarat tertentu setau saya. 

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

Kayaknya Nggak ada mbak 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

Arisan bisa diambil uang bisa diambil sepeda motor. Kalau ambil uang 

kita lelang dulu. Pas lelang dipotong Rp 100.000,00 untuk administrasi 

sebagai tanda jadi. Kalau diambil uang harus ada barang yang dijaminkan. 

Uang hasil lelang bisa diambil seminggu kemudian. 

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

Membantu. Alasannya missal kita mau beli motor kan tidak harus sebesar 

itu, biasanya maksimal 80 kali jadi lebih murah. Kalau orangnya sabar bisa 

untung besar. Jika tidak sabar ya bisa dibilang rugi. 

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 

Karena arisan tersebut lancar saya pengen ikut lagi besok kalau sudah 

selesai yang ini. 
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20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

Kadang baik kadang agak buruk. Yang agak buruk mungkin karena situasi 

saat membayar arisan mungkin pengurus kewalahan jadi agak emosi. 

Yang megurusi doorprize terkadang tidak sopan. Aku belum minta no 

undian doorpize dikira sudah dan bertanyanya dengan nada keras.  

21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 

Sistemnya transparan mudah dimengerti  masyarakat. Banyak arisan yang 

sistemnya ribet dan banyak disalahgunakan. CV Sehati sudah lumayan 

lama dan anggotanya sudah banyak jadi tidak ragu untuk ikut. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

  

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 7 Februari 2014 

Tempat/waktu  : Taman Denggung Sleman/ 16.00- 17.00 WIB 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : EN 

2. Jenis kelamin  : Laki- laki 

3. Usia   : 22 tahun 

4. Alamat   : Gagan, Bligo, Ngluwar, Magelang 

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

Swasta 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

Rp 800.000,00 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

Mengikuti arus, ikut- ikutan teman. Untuk menabung juga 

4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

70 %. Dilihat dari segi banyaknya anggota yang mengikuti arisan tersebut. 

Sudah berjalan sebanyak 13 gelombang untuk arisan motornya 
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5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 

Sudah berlangsung sebanyak 13 gelombang dan lancar tidak ada masalah 

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 

Ada. Karena meyakinkan, seperti yang saya bilang tadi dilihat dari segi  

jumlah anggotanya yang banyak membuat saya yakin arisan tersebut tidak 

bermasalah dan lancar 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Dari tetangga yang sudah ikut arisan terlebih dahulu 

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

Ikut gelombang 12, awal tahun 2011 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

ada interaksinya, kenal beberapa anggota yang asal rumahnya tidak terlalu 

jauh dengan saya. Ya ngobrol- ngobrol, kadang ketemu teman sekolah 

dulu juga 

10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Bagus, adanya arisan motor dapat membantu sesama yang tidak bisa 

membeli motor secara tunai, gotong royong beli motornya 

11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Ada. Bisa mengontrol keuangan 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 
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Ada. Tiap minggu pertama bayar arisan sampai semua anggota gelombang 

12 mendapatkan motor 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Tidak ada  

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 

Daftar ke sekretariat dengan membawa fotocopy KTP dan mengisi 

formulir pendaftaran. Minggu pertama setiap bulan membayar uang arisan. 

Proses pengundian dengan sistem pelelangan.  

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

Tidak ada 

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

Tidak tahu, saya belum selesai mengikuti arisan gelombang 12 jadi belum 

tahu bagaimana prosedurnya 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

Iya, arisannya bisa diambil uang tunai tidak harus diambil sepeda motor 

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

Merugikan karena terlalu lama. 

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 

Tidak  
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20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

Bagus  

21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 

Karena CV itu, Sudah terikat badan hukum. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Minggu, 9 Februari 2014 

Tempat/waktu  : Rumah AN/ 09.000- 10.00 WIB 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : AN 

2. Jenis kelamin  : Laki- Laki 

3. Usia   : 22 tahun 

4. Alamat   : Mrian, Pakunden, Ngluwar, Magelang 

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

Swasta 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

Rp 1.150.000,00 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

Untuk menabung 

4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

100% karena tanggung jawab dan cepat prosesnya 

5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 
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Banyak yang ikut arisan sehati 

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 

Nggak ada Cuma tahu yang di Plataran 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Dari tetangga.  

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

Awal 2011 ikut gelombang 12 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

Ada interaksi. Kadang- kadang Tanya kabar sama teman sekolah yang ikut 

arisan juga, kalau pas mau pelelangan Tanya lelang berapa.  

10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Bagus. Bisa meringankan dalam hal membeli motor karena dengan arisan 

kita saling membantu 

11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Ngirit, sudah mendapatkan sepeda motor, murah juga angsurannya Rp 

100.000,00 tiap bulan 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

Ada. Tepat waktu dalam membayar angsuran 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 
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Tidak ada mbak 

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 

Daftar ke secretariat dengan membawa fotocopy KTP, membayar arisan 

tiap minggu pertama.  

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

Mengisi formulir pendaftaran dan fotocopy KTP 

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

Nggak ada mbak. Paling Cuma agak lama nunggu kalau motor yang 

diminati tidak ada stocknya 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

Arisan bisa diambil uang bisa diambil sepeda motor.  

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

Membantu karena lebih ringan angsurannya daripada membeli motor 

secara kredit 

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 

Ikut lagi mbak. Karena sudah merasakan keuntungannya, beli motor lebih 

murah kalau mau bersabar menunggu. 

20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

Baik, ramah dalam melayani anggota  
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21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 

Tanggung jawab dari pihak pengurusnya mbak mungkin itu yang 

membuat arisan Sehati bisa diterima masyarakat 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Modal sosial Arisan Motor CV Sehati Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Minggu, 9 Februari 2014 

Tempat/waktu  : Rumah MT/ 09.000- 10.00 WIB 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : MT 

2. Jenis kelamin  : Laki- laki 

3. Usia   : 35 Tahun 

4. Alamat   : Blaburan Bligo Ngluwar Magelang 

 

B. Daftar pertanyaan untuk anggota arisan motor CV Sehati 

1. Apa pekerjaan anda? 

Wirausaha warung pulsa 

2. Berapa penghasilan anda setiap bulannya? 

Rp 500.000,00 

3. Apa latar belakang anda mengikuti arisan motor? 

Ingin memiliki sepeda motor, sebagai alat transportasi untuk memudahkan 

perjalanan dan aktivitas sehari- hari 

4. Seberapa besarkah kepercayaan anda terhadap arisan motor CV Sehati? 

Mengapa demikian? 

Comment [i95]: Pkj 

Comment [i96]: Phs 

Comment [i97]: Lb 



 
 

 

90% karena arisannya sudah terdaftar di akta notaries dan jangka waktu 

yang sudah berjalan selama ini tidak ada kendala/ lancar 

5. Faktor apa yang membuat anda mempercayai arisan motor CV Sehati? 

Kenal dengan pengurusnya 

6. Adakah kelompok arisan sepeda motor lain yang anda ketahui? Jika ada, 

mengapa anda lebih memilih arisan motor CV Sehati? 

Ada. Karena sudah ada akta notaris 

7. Darimana anda mengetahui keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Dengar informasi dari anggota lama 

8. Sejak kapan anda ikut dalam arisan motor CV Sehati? 

2006 

9. Bagaimana interaksi anda dengan sesama anggota arisan motor CV 

Sehati? 

Ada. Saling kenal dengan beberapa anggota arisan  

10. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan arisan motor CV Sehati? 

Selama ini arisan sehati termasuk yang paling  bertanggung jawab 

11. Adakah manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 

Ada karena lebih menguntungkan ikut arisan 

12. Adakah ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan yang harus anda patuhi 

selama menjadi anggota arisan motor CV Sehati? 

Ada. Bayar arisan tepat waktu 

13. Adakah hambatan yang anda rasakan dengan mengikuti arisan motor CV 

Sehati? 
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Tidak ada 

14. Bagaimana proses arisan motor CV Sehati yang anda ketahui? 

Bayar arisan, mengikuti lelang, mengurus administrasi pelelangan 

15. Adakah persyaratan yang harus anda penuhi untuk dapat mengikuti arisan 

motor? Jika ada, persyaratan apa yang harus anda penuhi? 

Ada. Fotokopy KTP dan mengisi formulir serta data ahli waris 

16. Setelah anda mengikuti arisan  tersebut Adakah kesulitan dalam mengurus 

atau mengambil motor tersebut? 

Tidak ada 

17. Apakah arisan ini bisa diambil uang tunai? 

Bisa  

18. Apakah arisan motor ini  merugikan atau malah membantu anda? Apa 

alasannya? 

Membantu Karena dengan sistem arisan kan kita beli motor 1 dibayar 

bareng- bareng, gotong royong jadi kan lebih meringankan  

19. Setelah satu putaran ini selesai, apakah selanjutnya anda akan mengikuti 

arisan motor ini? 

Tidak karena ada keperluan lain yang lebih penting 

20. Bagaiman pelayanan dari pengurus CV sehati? 

Baik, ramah 

21. Menurut anda Apa yang membuat CV Sehati ini bisa diterima oleh 

masyarakat? 

Tanggung jawab, disiplin, berbadan hukum 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 7 Februari 2014 

Tempat/waktu  : Dealer Honda Jalan Kaliurang/ 11.30-12.30 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : Heru Prasetyo 

2. Jenis kelamin  : Laki- laki 

3. Usia   : 32 Tahun 

4. Alamat   : Onggojayan, Banyurejo, Tempel, Sleman 

 

B. Daftar pertanyaan untuk pihak- pihak yang bekerjasama dengan arisan 

motor CV Sehati. 

1. Bergerak dalam bidang apakah usaha yang anda lakukan? 

Pengadaan sepeda motor dari dealer 

2. Sejak kapan anda menjalin kerjasama dengan arisan motor CV Sehati? 

Sudah lama, tapi waktu itu kan sempat fakum, 2012 awal, tapi 1 tahun itu 

agak fakum. Mulai aktif lagi 2013 sampai sekarang. Kerjasamanya tidak 

dari awal berdirinya arisan tersebut. 

3. Bagaimana awal mulanya hubungan kerjasama tersebut terjalin? Apakah 

anda yang menawarkan kerjasama atau CV sehati yang menawarkan 

kerjasama dengan anda? 
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Awalnya nggak sengaja sih, waktu itu kan tetangga ada yang ikut arisan 

itu katanya proses turunnya motor lama. Trus ngobrol ngobrol dia Tanya 

sama saya kok motor itu turunnya lama, kalau sama saya nggak lama kok. 

Nah dari situ aku Terus coba menghubungi mas daris. Dan setelah itu 

terjalinlah kerjasama saya dengan arisan Sehati. Jadi saya yang 

menawarkan kerjasama tersebut. 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk bekerjasama ? 

Yang pertama, yang jelas karena pekerjaan saya kan menjual sepeda 

motor, ada target penjualan tertentu yang harus di capai. Ya intinya lebih 

di targep penjualan saya aja sih 

5. Darimanakah anda mengetahui tentang keberadaan arisan motor CV 

Sehati? 

Teman satu kampung, tetangga yang sudah ikut arisan tersebut 

6. Bagaimana persyaratan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan 

pihak anda? 

Kepercayaan. Yang lebih saya tekankan disini kan service mbak, 

pelayanan kepada konsumen harus diutamakan. Biasanya kan kalau untuk 

surat- surat diambil ke sini, tapi kalau saya surat- surat saya sendiri yang 

nganter  langsung ke pihak arisan Sehati. 

7. Apa dampak atau manfaat yang anda peroleh setelah terjalinnya kerjasama 

dengan arisan Motor CV Sehati? 

Yang pasti target penjualan saya tercapai. Mendapat lebih banyak kenalan 

dan relasi 
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8. Bagaimana sifat hubungan kerjasama yang terjalin antara usaha anda 

dengan pihak arisan Motor CV Sehati? apakah terdapat jangka waktu 

(kontrak)? 

Nggak, kita nggak ada kontrak batas waktu kerjasama. Yang penting 

masih sama- sama menguntungkan tidak ada yang dirugikan 

9. Bagaimana peran anda dalam arisan motor CV Sehati? apakah terlibat atau 

terjun langsung dalam kegiatan arisan motor CV Sehati? ataukah hanya 

terlibat dengan pengurus arisan motor CV Sehati? 

Saya selalu datang diharapkan saya selalu hadir dalam setiap acara 

pelelangan. Selain itu juga biasanya saya selalu datang mengecek pesanan 

ke secretariat, juga datang pada hari- hari tertentu sesuai agenda rapat, 

jumat malam sabtu, selasa malam rabu juga. Lebih banyak terlibat dengan 

pengurus, kalau dengan anggota mungkin hanya saat pelelangan berkaitan 

dengan motor yang diminati peserta arisan aja mbak 

10. Bagaimana cara anda mempertahankan kerjasama dengan arisan motor CV 

Sehati? 

Pelayanan/ service untuk pemesanan sepeda motor kita usahakan bisa 

cepat, stnk sama bpkb kita antarkan langsung ke pengurus arisan,  

11. Apa saja aturan- aturan yang harus anda patuhi selama menjalin kerjasama 

dengan CV Sehati? 

Kalau untuk aturan simple, kebanyakan kan  peserta arisan banyak yang 

complain tentang sepeda motor, jadi harus stand by 24 jam jangan susah 

dihubungi, komunikasi. 
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12. Bagaimana cara pemesanan dan pembayaran dalam hubungan kerjasama 

anda? 

Cara pemesanannya biasanya pas hari h pelaksanaan arisan saya selalu dan 

diharapkan selalu hadir di sana. Setelah lelang kan ngurus administrasi dan 

pemesanan barang. Kalau nggak gitu ya sewaktu- waktu ada pesanan 

mereka menghubungi saya atau saya yang mengecek pesanan ke 

sekretariat.  

Untuk pembayarannya langsung secara cash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Jumat, 7 Februari 2014 

Tempat/waktu  : Rumah Ibu Budi/ 14.00- 15.00 WIB 

 

A. Identitas informan 

1. Nama   : Budi Suryani 

2. Jenis kelamin  : Perempuan  

3. Usia   : 45 Tahun 

4. Alamat   : Padon, Sendangrejo, Minggir, Sleman 

 

B. Daftar pertanyaan untuk pihak- pihak yang bekerjasama dengan arisan 

motor CV Sehati. 

1. Bergerak dalam bidang apakah usaha yang anda lakukan? 

Konsumsi (Catering) 

2. Sejak kapan anda menjalin kerjasama dengan arisan motor CV Sehati? 

Sudah setahun yang lalu.. berarti 2012 awal mbak 

3. Bagaimana awal mulanya hubungan kerjasama tersebut terjalin? Apakah 

anda yang menawarkan kerjasama atau CV sehati yang menawarkan 

kerjasama dengan anda? 

Gimana ya mbak ya kita kan Cuma ngomong- ngomong  gitu, dulunya kan 

diserahkan ke oran lain. terus  ngomong- ngomong ke pihak sana gimana 
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kalau kita yang ngurusi sendiri. Udah gitu aja. Dulunya orang lain tapi dia 

nya tidak konsisten , ada apa- apa  tidak mau tanggung jawab. 

Pelayanannya kurang memuaskan. 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk bekerjasama ? 

Yang jelas cari keuntungan, sama2 menguntungkan gitu mbak 

5. Darimanakah anda mengetahui tentang keberadaan arisan motor CV 

Sehati? 

Dari saudara. Kakak saya dapat saudaranya pak sudar, kakak dari bude 

bukan kakak kandung 

6. Bagaimana persyaratan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan 

pihak anda? 

Nggak ada. Kita saling percaya aja.  

7. Apa dampak atau manfaat yang anda peroleh setelah terjalinnya kerjasama 

dengan arisan Motor CV Sehati? 

Manfaat ekonomi yang pasti. 

8. Bagaimana sifat hubungan kerjasama yang terjalin antara usaha anda 

dengan pihak arisan Motor CV Sehati? apakah terdapat jangka waktu 

(kontrak)? 

Nggak ada batasan waktu. Sebenernya sana yang menentukan. Dulunya 

kan saya yang ngurusi semua 1 bulan 4 kali. Tapi sekerang kan Cuma 2 

kali, yang dua kali di minta adiknya sana. Saya dua minggu berturut- turut 

minggu ke 3 dan 4. 
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9. Bagaimana peran anda dalam arisan motor CV Sehati? apakah terlibat atau 

terjun langsung dalam kegiatan arisan motor CV Sehati? ataukah hanya 

terlibat dengan pengurus arisan motor CV Sehati? 

Cuma ngantar scanknya. Saya yang mencarikan saya yang ngantar kesana. 

Kalau yang bisa saya buat sendiri kalau nggak ya saya carikan ke orang 

lain. nganter ke sana belum dalam bentuk kemasan. 

10. Bagaimana cara anda mempertahankan kerjasama dengan arisan motor CV 

Sehati? 

Nggak lah. Yang jelas Cuma saling percaya aja kok. Kita itu menanamkan 

kepercayaan surlit loh mbak. Kalau kita nggak di percaya mungkin kita 

udah nggak di pakai lagi oleh sana. 

11. Apa saja aturan- aturan yang harus anda patuhi selama menjalin kerjasama 

dengan CV Sehati? 

Paling lambat jam 8 pagi sudah di antar ke CV Sehati.  

12. Bagaimana cara pemesanan dan pembayaran dalam hubungan kerjasama 

anda? 

Cara pemesanan misalnya saya ngsasi ocntoh apa sama apa untuk minggu 

besok kalau  sana oke kita buat, kadang juga mereka yang minta untuk 

minggu besok ini sama ini gitu. 

Untuk pembayarannya seminggu setelah setor barang. Jadi nggak 

langsung soalnya kan mereka harus rapat dulu. Jadi satu minggu 

setelahnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Peran modal sosial dalam Arisan Motor CV Sehati dusun Plataran desa Banyurejo 

kecamatan Tempel kabupaten Sleman 

 

Hari/ Tanggal wawancara : Rabu, 28 Mei  2014 

Tempat/waktu  : Dealer yamaha Jl.Magelang No.133/11.00-12.00 

 

A. Identitas informan 

1 Nama : Widodo 

2 Jenis kelamin : Laki- laki 

3 Usia : 34 Tahun 

4 Alamat : Semampir Kulon, RT 004 RW 018 Tambakrejo 

Tempel Sleman 

 

B. Daftar pertanyaan untuk pihak- pihak yang bekerjasama dengan arisan 

motor CV Sehati. 

1. Bergerak dalam bidang apakah usaha yang anda lakukan? 

Pengadaan sepeda motor tapi khusus untuk yang yamaha saja 

2. Sejak kapan anda menjalin kerjasama dengan arisan motor CV Sehati? 

Akhir tahun 2009. ya kira- kira sejak 4 tahun yang lalu 

3. Bagaimana awal mulanya hubungan kerjasama tersebut terjalin? Apakah 

anda yang menawarkan kerjasama atau CV sehati yang menawarkan 

kerjasama dengan anda? 
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jadi kita mengajukan pengajuan kerjasama secara lisan tawar menawar 

saya sendiri datang ke sana ketemu sama ketuanya, gimana- gimana terus 

setelah deal kita baru mengajukan ke pusat Yamaha. 

4. Apa yang membuat anda tertarik untuk bekerjasama ? 

karena dia berkaitan dengan kerjaan saya. cv sehati itu arisan yang bonafit 

menurut saya, jadi ya yakinlah. 

5. Darimanakah anda mengetahui tentang keberadaan arisan motor CV 

Sehati? 

dari anggota- anggota yang ikut,anggota lama arisan CV Sehati. 

6. Bagaimana persyaratan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan 

pihak anda? 

persyaratannya kayaknya nggak ada. Dulu itu cuma pihak arisan itu 

percaya pada saya untuk pengadaan motor, mereka g mau kerepotan, yang 

gampang saja, nggakg ribet nggak gimana. Kalau ada pesanan itu kita 

yang datang kesana kita yang ngambil, untuk surat menyurat seperti 

BPKB dan STNK dianterin, kita yang nganter kesana. Dia pengennya 

ringkas tidak mau ribet. 

7. Apa dampak atau manfaat yang anda peroleh setelah terjalinnya kerjasama 

dengan arisan Motor CV Sehati? 

kita menjadi target mbak, kita kan untuk marketing ada target. target 

penjualan bisa tercapai. 

8. Bagaimana sifat hubungan kerjasama yang terjalin antara usaha anda 

dengan pihak arisan Motor CV Sehati? apakah terdapat jangka waktu 

(kontrak)? 
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Kita ada MOU dengan CV Sehati. kalau untuk jangka waktu nggak ada 

jangka waktu, selama masih ada kepercayaan, selama tidak ada bentrokan 

ya masih berjalan. 

9. Bagaimana peran anda dalam arisan motor CV Sehati? apakah terlibat atau 

Terjun langsung dalam kegiatan arisan motor CV Sehati? ataukah hanya 

terlibat dengan pengurus arisan motor CV Sehati? 

Kita lebih dalam kerjasama itu, selain mengambil motor dari dealer ini, 

saya juga dapat kerjaan dari sana untuk mencari anggota arisan baru. 

10. Bagaimana cara anda mempertahankan kerjasama dengan arisan motor CV 

Sehati? 

memepertahankan nama baik dari zamaha itu sendiri, pelayanan/ service 

yang baik kepada konsumen, yang lain ada tapi Cuma kecil,  

11. Apa saja aturan- aturan yang harus anda patuhi selama menjalin kerjasama 

dengan CV Sehati? 

aturannya ya kalau opembayaran harus tepat waktu, 

12. Bagaimana cara pemesanan dan pembayaran dalam hubungan kerjasama 

anda? 

untuk pemesanan dan pembayaran kita datang ke sekretariat 

. 
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DOKUMENTASI 

Foto- foto pelaksanaan kegiatan arisan CV Sehati 

 
Sekretariat arisan CV Sehati 

 
Sekretariat arisan CV Sehati 

 
Lokasi pelaksanaan arisan motor dan 

mobil CV Sehati 

 
Suasana pada saat pembayaran uang 

arisan 

 
Suasana pada saat pembayaran uang 

arisan 

 
Tempat duduk peserta pelelangan dan 

atau undian 



 
Acara hiburan sebelum pelelangan dan 

atau undian berlangsung 

 

 
Norma tetulis yang ditempelkan di 

lokasi arisan CV Sehati 

 

 
Norma tertulis yang ditempelkan di 

meja tempat pembayaran administrasi 

pemenang lelang dan atau undian 

 

 
Norma tertulis yang ditempelkan di 

meja tempat pembayaran administrasi 

pemenang lelang dan atau undian 

 
Suasana pada saat acara pelelangan dan 

atau undian 

 
Pengisian kartu pelelangan oleh 

anggota yang mengikuti lelang 



 
Kartu lelang 

 

 
Kartu lelang  

 
Pelaksanaan pelelangan dan atau 

undian dipimpin oleh bapak 

Sudarisman (kiri) 

 

 
Pembayaran uang administrasi sebagai 

tanda jadi pemenang lelang dan atau 

undian 

 
Pembayaran uang administrasi sebagai 

tanda jadi pemenang lelang dan atau 

undian 

 
Kuitansi bukti pembayaran uang 

administrasi pemenang lelang dan atau 

undian 

 

 



Foto wawancara dengan informan 

 
Wawancara dengan NS salah satu 

anggota arisan CV Sehati  

 

 
Wawancara dengan NS salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 
Wawancara bersama ERW salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 

 
Wawancara bersama ERW salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 
Wawancara bersama bapak Sudarisman 

 

 
Wawancara bersama bapak Sudarisman 



 
Wawancara bersama Heru Prasetyo 

salah satu pihak penyedia barang 

sepeda motor honda 

 

 
Wawancara bersama Heru Prasetyo 

salah satu pihak penyedia barang 

sepeda motor honda 

 
Wawancara bersama ibu Budi Suryani 

salah satu pihak penyedia makanan 

 

 
Wawancara bersama ibu Budi Suryani 

salah satu pihak penyedia makanan 

 
Wawancara bersama EN salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 

 
Wawancara bersama EN salah satu 

anggota arisan CV Sehati 



 
Wawancara bersama AN salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 

 
Wawancara bersama AN salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 
Wawancara bersama MT salah satu 

anggota arisan CV Sehati 

 

 
Wawancara bersama bapak Widodo 

salah satu pihak penyedia sepeda motor 

yamaha 
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