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PANDUAN PERTANYAAN 

Lampiran 1 

NO. INDIKATOR DEP. BUDIDAYA TANAMAN  MITRA 

1. Aspek C (Context )   

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

a) Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b) Mengapa gagasan itu muncul? 

c) Bagaimana proses pengambilan keputusan 

penentuan program dilakukan? 

d) Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

e) Apakah program yang ditetapkan sudah dirasa tepat 

untuk dilakukan? 

 

a) Dalam proses penentuan program 

kemitraan apakah Anda diajak untuk 

menyiapkan program? 

b) Jika Ya, sejauh mana Anda 

mengetahui prosesnya? 

 

 

 

 

 b. Segi penentuan lokasi a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda 

diajak untuk berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa 

Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program 

kemitraan 

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

b) Apakah Sido Muncul memberikan persyaratan 

khusus kepada masyarakat yang ingin menjadi 

miytra dalam program kemitraan ? 

 

 

a) Bagaimana Anda memperoleh 

informasi adanya program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus 

Anda penuhi apabila ingin menjadi 

mitra? 
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 b. Segi rencana aksi a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

b) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo 

setelah menerima sosialisasi program 

kemitraan? 

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatiha secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

a) Apakah Sido Muncul memberikan 

pelatihan dalam program kemitraan 

ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang 

diberikan? 

 b. Segi fasilitas a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

a) Apakah Sido Muncul memberikan 

segala keperluan yang dibutuhkan? 

Misal: bibit, puput, serta peralatan 

penunjamg lainnya? 

 

4.  Aspek Product (P)   

 a. Segi evaluasi a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

progranm kemitraan?  

b) Apa harapan Sido Muncul dengan adanya program 

kemitraan ini? 

c) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Apa harapan Sido Muncul dengan 

adanya program kemitraan ini? 

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul 

masih memantau kegiatan yang 

berkaitan dengan program kemitraan? 
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Nama Informan : Ibu Umi Salamah  

Pekerjaan : PKK Gondoriyo 

Alamat : Setro, RT 3/11, Gondoriyo   

NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

a) Tidak 

b) - 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

a) Tidak 

b) – 

c) Karena masih banyak ibu-ibu yang sebenarnya 

mampu hanya belum ada bantuan untuk 

memberikan pelatihan serta fasilitas bagi ibu-

ibu disini agar dapat produktif untuk bantu 

bapak mencari uang.  

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

apabila ingin menjadi mitra? 

 

a) Saya tahu program ini dari pak lurah, waktu itu 

pak lurah datang kerumah menawari apakah 

mau dilatih menjahit dengan memanfaatkan 

bungkus kemasan jamu yang tidak terpakai 

sidomuncul? Saya jawab mau.  

b) Tidak 

 

 b. Segi rencana aksi a) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

a) Setelah pak lurah datang menawari bantuan 

tersebut saya menajak ibu-ibu pkk yang lain 

untuk ikut dalam pelatian menjahit, dan tidak 

lama kemudian pak lurah datang ke rumah 

memberikan mesin jahit serta undangan bagi 
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ibu-ibu pkk untuk mengikuti pelatihan menjahit 

di Sido Muncul.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Pelatihan masih diberikan, karena komitmen 

dari sido muncul saat kemarin saya ikut 

pelatihan adalah akan tetap mengadakan 

pelatihan hingga para ibu-ibu sudah mampu 

berkreasi sendiri.  

b) Pelatian baru satu kali saya ikuti yaitu pada 

bula mei di sido muncul.  

 

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjang lainnya? 

 

 

a) Bantuan dari sidomuncul yang kami terima 

khususnya ibu-ibu pkk diwilayah saya 1 unit 

mesin jahit, dan gulungan-gulungan plastik 

kemasan produk sido muncul yang tidak 

terpakai sebagai bahan pembuatan tas dll.  

 

4. Aspek Product (P)   

 a. Segi evaluasi a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Untuk kegiatan pelatihan menjahit masih 

dipantau sido muncul dengan mendatangkan 

pelatih dari luar kota.  

 

 

Nama Informan : Lukas 

Pekerjaan : Petani Gondoriyo 

Alamat : Setro, RT 4/11, Gondoriyo   
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NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Perencanaan Program 

Kemitraan 

Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

a) Tidak 

b) - 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

a) Tidak 

b) – 

c) Karena saya pendatang, dari yang saya lihat 

banyak masyarakat Gondoriyo yang saat ini 

belum bisa memanfaatkan potensi-potensi yang 

ada dengan maksimal, mereka banyak memiliki 

lahan kosong, kemampuan bercocok tanam, 

serta kurang sadarnya orang-orang ditempat ini 

tentang pendidikan, terbukti kebanyakan anak-

anak hanya disekolahkan hingga SMP, paling 

tinggi SMA.  

 

2. Aspek Proses Pelaksanaan Program 

Kemitraan 

  

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

apabila ingin menjadi mitra? 

 

a) Saya tahu program ini dari pak lurah.  

b) Tidak 

 b. Segi rencana aksi a) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

a) Setelah saya mengetahui programnya seperti 

apa, dengan keuntungan yang akan saya dapat 

seperti apa, saya langsung ke balai desa untuk 

mengambil bibit kayu ules tersebut. 
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 c. Segi evaluasi  

a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

 

a) Saya kurang tahu karena Sido Muncul belum 

pernah ketempat saya namun untuk tanaman 

percontohan yang dibelakang balai desa kata 

pak lurah masih menjadi tanggung jawab sido 

muncul untuk merawatnya.  

 

3. Aspek Pendampingan Program 

Kemitraan 

  

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Ya sidomuncul masih memberikan pelatihan 

b) Yang saya ikuti beberapa bulan lalu adalah 

pembuatan pupuk kompos. 

 

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjang lainnya? 

 

 

a) Yang saya dapat adalah benih kayu ules saja, 

karena untuk pupuk tanaman kayu ules akan 

lebih tumbuh maksimal dengan pupuk buatan 

yang sebenarnya banyak di gondoriyo daripada 

pupuk kimia.  

 

Nama Informan : Katsri 

Pekerjaan : Petani Gondoriyo 

Alamat : Setro RT3/11, Gondoriyo   

NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

a) Tidak 

b) - 
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b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

a) Tidak  

b) – 

c) Menurut pendapat saya karena Gondoriyo 

masih banyak lahan yang tidak produktif, 

sehingga dengan adanya kayu ules ini dapat 

memberikan manfaat bagi kami yang memiliki 

lahan kosong supaya lebih dapat menghasilkan.  

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

apabila ingin menjadi mitra? 

 

a) Saya mengetahui program langsung dari pak 

kades, saat itu beliau menawari kepada saya 

langsung apakah berminat menanam kayu ules 

yang diberikan oleh sido muncul, dengan 

hasilnya nanti dapat di jual langsung ke 

sidomuncul. Dan tidak ada pihak sido muncul 

yang datang ke rumah.  

b) Tidak  

 

 b. Segi rencana aksi a) Apas aja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

a) Setelah saya mengetahui hal mengenai program 

kemitraan, saya langsung ke balai desa untuk 

melihat contoh tanaman kayu ules saat itu juga 

bersamaan dengan pembukaan program yang 

dihadiri oleh bapak bupati serta pemilik sido 

muncul.  

 

 c. Segi evaluasi  

a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

a) Saya kira sampai saat ini sido muncul 

masih memantau programnya, terbukti 

paling tidak sebulan sekali sido muncul 
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mengadakan pertemuan di balai desa 

bersama-sama dengan warga.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Ya sidomuncul masih memberikan pelatihan 

b) Sampai saat ini sido muncul baru  memberikan 

pelatihan tetang pembuatan pupuk kompos 

serta menjahit bagi ibu-ibu pkk karena istri 

saya juga mengikuti.  

 

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Yang saya terima saat ini bantuan berupa bibit 

kayu ules, sebenarnya ada bibit kunyit juga 

namun saya kurang berminat menanam kunyit 

karena harga kunyit yang sangat murah. 

 

Nama Informan : sugiyar 

Pekerjaan : Petani Gondoriyo 

Alamat : Setro RT3/11, Gondoriyo   

NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

a) Tidak 

b) - 

 b. Segi penentuan lokasi  

d) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

d) Tidak  

e) – 

f) Karena banyak masyarakat Gondoriyo yang 



92 
  

e) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

f) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

memiliki lahan namun belum digunakan baik, 

lahannya tidak ditanami dan dibiarkan tidak 

produktif. 

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

apabila ingin menjadi mitra? 

 

a) Saya mengetahui program ini dari pak katsri 

dan beliau juga yang mengambilkan saya bibit 

tanaman kayu ules tersebut.  

b) Tidak  

 

 b. Segi rencana aksi a) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

a) Setelah saya mengetahui ada program bantuan 

dari sidomuncul, saya tanami lahan kosong 

saya dan saya selalu ingin tahu tentang agenda 

kegiatan dari sidomuncul.   

 

 c. Segi evaluasi  

a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

 

a) Masih, karena kemarin saya habis mengikuti 

pelatihan yang dilakukan oleh sidomuncul, dan 

mereka masih memberikan evaluasi serta 

memberikan berbagai informasi terkait proses 

kerjasama dengan gondoriyo, namun memang 

sidomuncul belum pernah melihat hasil dari 

yang saya taman.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Ya sidomuncul memberikan pelatihan 

b) Yang saya ikuti pelatihan membuat pupuk 

kompos.  
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 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Yang sudah saya terima adalah bibit kayu ules 

sebanyak ± 250 bibit.  

 

Nama Informan : Sugiyarno 

Pekerjaan : Kepala Desa Gondoriyo  

NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

a) Iya kurang lebih saya ikut berpartisipasi. 

b) Dalam program kemitraan sido muncul ini saya 

dimintai ijin oleh pak bambang sebagai pihak 

dari sidomuncul untuk melaksanakan 

programnya di lahan gondorio. Untuk menarik 

peerhatian warga gondorio, saya memberikan 

usul kepada pak bambang untuk membuat 

demonstrasi plot terlebih dahulu. 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

a) Tidak soalnya saya langsung ditawari oleh pihak 

sidomuncul boleh atau tidak desa kami dijadikan 

mitra sebagai program dari sido muncul tersebut. 

b) – 

c) Menurut saya desa gondorio masih banyak 

lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Selain 

itu sebagian besar warga desa kami hanya 

bermata pencaharian sebagai petani musiman. 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

a) Saya mengetahui program tersebut dari pak 

bambang ( pihak sidomuncul) 

b) - 
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apabila ingin menjadi mitra? 

 

 b. Segi rencana aksi a) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

a) setelah adanya sosialisasi dari pihak 

sidomuncul. Kita warga desa gondorio bersama 

dengan sidomuncul membuat demonstrasi plot. 

 c. Segi evaluasi  

a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

 

a) Untuk saat ini sidomuncul masih memantau. 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Ya sidomuncul masih memberikan pelatihan 

b) Dari pihak sidomuncul masih memberikan 

pelatihan pembuatan pupuk kompos dan bagi 

ibu ibu pkk diberikan pelatihan menjahit. 

 

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Untuk saat ini sidomuncul memberikan benih 

kayu ules dan kunyit serta 3 unit mesin jahit 

Nama Informan : Muh Khundari 

Pekerja : Kepala Dusun Gethuk Desa Gondoriyo 

NO. INDIKATOR MITRA 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Dalam proses penentuan program kemitraan apakah 

Anda diajak untuk menyiapkan program? 

a) Dalam proses penentuan program, saya tidak 

diajak langsung oleh pihak sido muncul. 

Program desa rempah tersebut saya ketahui 
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b) Jika Ya, sejauh mana Anda mengetahui prosesnya? 

 

dari bapak kepala desa. 

b) - 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Dalam penentuan lokasi apakah Anda diajak untuk 

berdiskusi? 

b) Jika Ya, seperti apa prosesnya? 

c) Menurut Anda, Mengapa desa Gondoriyo dipilih 

menjadi lokasi program kemitraan? 

 

 

a) Sebagai kapala dusun saya hanya mengetahui 

bahwa desa Gondorio dijadikan lokasi program 

PT Sido muncul dari pak kepala desa.\ 

b) – 

c) Karena di Gondoriyo tanahnya cocok untuk 

ditanami, dan masih banyak petani yanag 

kurang produktif 

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan a) Bagaimana Anda memperoleh informasi adanya 

program kemitraan? 

b) Apakah ada persyaratan yang harus Anda penuhi 

apabila ingin menjadi mitra? 

 

 

a) Saya memperoleh informasi mengenai program 

kemitraan desa rempah dari kepala desa yaitu 

bapak Sugiyarno 

b) Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi  

 b. Segi rencana aksi  

a) Apasaja yang dilakukan Gondoriyo setelah 

menerima sosialisasi program kemitraan? 

 

 

a) Setelah program sosialisasi dilakukan oleh Sido 

Muncul, selanjutnya dari pihak Sido Muncul 

membuat demonstrasi plot dengan menanam 

tanaman kayu ules dan kunyit dilahan yang 

letaknya di belakang balai desa Gondorio 

sebagai contoh bagi warga. 

 c. Segi evaluasi  

a) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

 

a) Sampai saat ini dari pihak sido muncul masih 

memantau aktifitas dari pelaksanaan program 

tersebut. 
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3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Apakah Sido Muncul memberikan pelatihan dalam 

program kemitraan ini? 

b) Jika ya, pelatihan seperti apa yang diberikan? 

 

 

a) Ya, sido muncul memberikan pelatihan 

b) Program pelatihan yang diberikan diantaranya 

adalah menanam, merawat, pembuatan pupuk 

kompos. Bagi ibu-ibu pkk ada pelatihan 

menjahit untuk pembuatan souvenir. Bahan 

yang digunakan berasal dari bahan an organik 

berupa kemasan produk sidomuncul yang 

sudah tidak digunakan. 

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

.  

a) Dari pihak sidomuncul saat ini baru 

memberikan bibit kepada warga berjumlah 

1000 benih kayu ules. Selain itu khusus ibu ibu 

pkk yang membuat souvenir diberikan 3 unit 

mesin jahit. 

Lampiran 2 
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Nama Informan : Arif  

Jabatan : Staf Dep. Budidaya Tanaman bagian Proteksi tanaman  

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b) Mengapa gagasan itu muncul? 

c) Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

a) Ide kegiatan muncul dari bagian PR 

b) Sido Muncul ingin membuat program yang dapat 

membatu masyarakat.  

c) PR bagian dep budidaya  

 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

 

a) Proses penentuan lokasi dilakukan langsung oleh 

bagian PR yang saya ketahui program sudah pasti 

dilakukan di Gondoriyo.  

b) Ada, Sido muncul tidak sembarangan memilih 

lokasi untuk programnya.   

c) Ada alternatif lain, namun kembali lagi yang 

paling memenui kriteria adalah Gondoriyo 

d) Karena lokasi Gondoriyo yang masih terpencil, 

masih dalam lingkup perusahaan, serta 

masyarakat yang belum bisa memanfaatkan 

potensi yang ada.  

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program 

kemitraan 

 

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

 

a) Sosialisasi dilakukan dengan melakukan 

pertemuan langsung dengan waega di balai desa, 

dengan dibantu bapak kepala desa.  Sosialisasi 

lain dilakukan oleh pak bambang sebagai ketua 

budidaya dengan melakukan percakapan langsung 
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dengan para warga. 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

a) Setelah melakukan sosialisasi dan sebagian 

warga sepakat dalam pembukaan pelaksanaan 

program sido muncul membuat demplot 

dilahan milik desa untuk menarik minat 

masyarakat.  

 

 c. Segi evaluasi  

a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

program kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Ya, kagiatan evaluasi dilakukan sekali pada 

bulan mei kemarin 

b) Maih, untuk kegiatan penanaman kayu ules 

sepenuhnya akan dipantau oleh sido muncul 

sampai pada masa panen untuk yang pertama, 

dan untuk pelatihan menjahit bagi ibu-ibu pkk 

aka dilakukan sampai ibu-ibu pkk dirasa sudah 

memiliki kemampuan yang cukup.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatihan secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

 

a) Masih, karena komitmen sido muncul memang 

akan terus mendampingi sampai masyarakat 

bisa mandiri. Pelatihan yang sudah dilakukan 

adalah pelatihan pembuatan pupuk, serta 

menjahit bagi ibu-ibu pkk.  

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Ya, samapai saat ini segala keperluan masih 

disediakan oleh sido muncul.  
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Nama Informan : Ika Marlina  

Jabatan : Staf Dep. Budidaya Tanaman bagian Administrasi   

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b) Mengapa gagasan itu muncul? 

c) Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

a) Yang punya ide program desa rempah ini adalah 

bagian PR . 

b) Program desa rempah dirasa paling pas karena 

sido muncul ingin membantu masyarakat yang 

berada disekitar sido muncul yang memiliki 

potensi serta sumber daya namun belum bisa 

memanfaatkannya seperti lahan dan kemampuan 

bercocok tanam.  

c) Bagian PR, Humas 

 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

 

a)  Proses penentuan lokasi program kemitraan 

dilakukan oleh pak bambang serta bagian humas, 

jadi untuk bagaimana prosesnya saya tidak begitu 

paham. 

b) Tidak 

c) Saya tidak tahu  

d) Karena menurut saya Gondoriyo masih banyak 

lahan, lokasinya yang masih terpencil membuat 

masyarakatnya kurang diperhatikan.  

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program 

kemitraan 

 

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

a) Sosialisasi dilakukan dengan melakukan 

pertemuan di balai desa Gondoriyo yang 
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 sebelumnya meminta ijin pada kepala desa untuk 

melakukan pertemuan dengan semua warga 

Gondoriyo.  

 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

a) Agenda kegiatan dibuat oleh Mbak Ira dibagian 

R&D  dan hampir semua kegiatan yang berperan 

adalah mbak Ira dan pak bambang jadi saya 

kurang begitu paham.  

 

 c. Segi evaluasi a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

progranm kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Ya, karena saya bertugas membuat surat dinas 

keluar yang ditugaskan untuk ke Gondoriyo, yang 

saya tahu evaluasi dilakukan sekali pada bulan 

Mei.  

b) Masih, untuk memantau tanaman kayu ules hmpir 

setiap bulan rutin dilakukan pengecekan, dan 

untuk pelatihan menjahit sudah 3kali dilakukan.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatiha secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

 

a) Iya,  yang sudah dilakukan adalah pelatihan 

pembuatan pupuk kompos serta menjahit bagi 

ibu-ibu pkk.  
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 a. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Untuk saat ini perawatan tanaman masih 

ditanggung oleh sido muncul, namun 

diharapkan nantinya para petani bisa 

mandiri, dan untuk ibu-ibu pkknya bahan 

baku akan selalu disediakan oleh 

sidomuncul, hanya saja untuk mesin jahit 

baru bisa diberikan sebanyak 3 unit mesin 

jahit.  

 

Nama Informan : Inabah  

Jabatan : Staf Dep. Budidaya Tanaman bagian Gudang Alat dan Logistik  

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a) Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b) Mengapa gagasan itu muncul? 

c) Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

a) Yang saya ketahui ide muncul dari Bagian PR 

b) Sido Muncul memiliki tujuan untuk membuat 

program yang dapat membantu memberdayakan 

masyarakat yang sebenarnya mampu namun 

belum dapat memanfaatkan kemampuannya.  

c) Humas dan PR  

 

 

 b. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

 

 

a) Proses penentuan lokasi saya tidak paham karena 

saya tidak ikut dalam tahap ini.  

b) Menurut saya sido muncul memiliki kriteria-

kriteria tertentu untuk memilih lokasi dimana 

program itu dilaksanakan,. 

c) Pada saat itu ada 2 alternatif lokasi yaitu bergas 
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program kemitraan? 

 

dan Gondoriyo itu sendiri.   

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program 

kemitraan 

 

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

 

a) Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan langsung di balai desa.  

 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

a) Setelah dilakukan sosialisasi untuk rencana 

kegiatan dibuat oleh bagian R&D untuk proses 

pelaksasnaan saya hanya bertugas 

menyediakan keperluan yang dibtuhkan oleh 

bagian R&D ketika ada kegiatan pada program 

kemitraan misalnya sosialisasi pembuatan 

pupuk atau pelatihan menjahit bagi ibu-ibu 

pkk.  

 

 

 c. Segi evaluasi  

a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

program kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Ya, kagiatan evaluasi dilakukan sekali pada 

bulan mei kemarin 

b) Maih, untuk kegiatan penanaman kayu ules 

sepenuhnya akan dipantau oleh sido muncul 

sampai pada masa panen untuk yang pertama, 

dan untuk pelatihan menjahit bagi ibu-ibu pkk 

aka dilakukan sampai ibu-ibu pkk dirasa sudah 

memiliki kemampuan yang cukup.  

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

 

a) Ya, akan terus didampingi sampai kemampuan 
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tetap memberikan pelatihan secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

masyarakat cukup dan siap untuk bekerja 

sendiri.  

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Ya, saya yang tugasnya menyediakan 

kebutuhan mereka seperti bibit, pupuk, bahan 

kerajinan bagi ibu-ibu, dan keperluan lainnya 

yang diperlukan saat kegiatan.  

 

Nama Informan : Ira Dwi Rahayu 

Jabatan : Staf Dep. Budidaya Tanaman bagian R &D  

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a. Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b. Mengapa gagasan itu muncul? 

c. Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

a) Yang memiliki ide untuk membuat program desa 

rempah adalah departemen PR di bagian budidaya 

tanaman. 

b) Memilih program desa rempah karena ingin 

membuat program yang dapat melakukan 

pemberdayaan.  

c) Dep PR, QC, Humas 

 

 

 a. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

 

Sido Muncul menentukan lokasi program dengan 

pertimbangan : 

- Lokasi dekat dengan pabrik 

- Desa memenuhi syarat, memiliki potensi tetapi 

kemampuan masyarakat masih minim. 
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program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

- Banyak karyawan yang bekerja sebagai 

karyawan tetap di Sido Muncul maupun proyek 

pembangunan pabrik.  

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program 

kemitraan 

 

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

 

Sosialisasi dilakukan dengan melakukan pertemuan 

langsung dengan para warga 

Seperti pada tgl 25 Mei 2015 dilakukan evaluasi 

program sekaligus sosialisasi mengenai pola 

kerjasama dengan Sido Muncul, serta sosialisasi 

penanaman. 

 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

Setelah program sudah di sosialisasikan ke desa 

Gondoriyo, proses pelaksanaannya akan dilakukan 

oleh bagian teknis, mulai dari pembuatan rencana 

atau schedule pelatihan, penyediaan bibit, pupuk, 

sampai penanaman dilakukan oleh bagian teknis.  

 

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatiha secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

 

a) Sido muncul memberikan pelatiham menanam, 

bikin pupuk, serta pelatihan menjahit bagi ibu-

ibu pkk 
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 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Sido Muncul memberikan bibit, pupuk, serta 

beberapa unit mesin jahit bagi ibu-ibu pkk. 

 

4. Aspek Product (P)   

 a. Segi evaluasi a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

progranm kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Pertama kali sido muncul melakukan evaluasi 

pada 25 Mei 2015  
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Nama Informan : Bambang Supartoko 

Jabatan : Manager PR ( Ketua Dep. Budidaya tanaman ) 

 

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a. Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b. Mengapa gagasan itu muncul? 

c. Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

 

a) Yang memiliki ide untuk membuat program desa 

rempah adalah departemen PR namun pelaksanaan 

teknisnya lebih pada bagian budidaya tanaman.  

b) Memilih program desa rempah karena sidomuncul 

ingin ada kegiatan CSR yang berhubungan dengan 

aspek pemberdayaan, dan memilih sektor 

pertanian serta pemanfaatan limbah bagi 

masyarakat.  

c) Dep PR (humas), teknis dep. Budidaya  

 

 

 d. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

 

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa 

pertimbangan diantaranya: 

 Didasarkan pada prioritas lokasi yang paling dekat 

dengan lingkungan sidomuncul 

 Gondoriyo punya banyak potensi tapi belum 

dikelola dengan baik 

Sebelumnya memang terdapat beberapa lokasi, namun 

Gondoriyo yang lebih memenuhi kriteria yang 

ditentukan oleh sido muncul.  

 

2. Aspek Input (I)   
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 a. Segi sosialisasi program kemitraan  

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

 

Sosialisasi dilakukan dengan forum formal dan 

informal  

 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

a) Setelah program sudah di sosialisasikan ke desa 

Gondoriyo, proses pelaksanaannya akan dilakukan 

oleh bagian teknis, mulai dari pembuatan rencana 

atau schedule pelatihan, penyediaan bibit, pupuk, 

sampai penanaman dilakukan oleh bagian teknis 

didalam dep. Budidaya yaitu bagian R&D .  

- Inventarisasi potensi  

- Maping 

- Memunculkan produk kegiatan yaitu bermuara 

pada pemberdayaan SDM, melalui pelatihan 

serta dengan memberikan dukungan sarana 

input. 

- Pendampingan  

- Hasil 

 

3. Aspek Process (P)   

 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatiha secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

 

a) Pelatihan menanam, membudidayakan, 

pembuatan pupuk, perawatan, dan juga 

pelatihan menjahit bagi ibu-ibu pkk 
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 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Semua keperluan program mulai dari bibit, 

pupuk,  serta mesin jahit akan ditanggung oleh 

sido muncul, hingga masyarakat gondoriyo 

mampu memanfaatkan potensi yang ada 

dengan maksimal.  

 

4. Aspek Product (P)   

 a.  Segi evaluasi  

a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

progranm kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Sido Muncul melakukan evaluasi program 

dengan cara melakukan pertemuan di balai 

desa, dan itu dilakukan pada 25 Mei 2015 

karena pada saat itu hasil program perencanaan 

sudah terlihat.  

b) Ya, Sido Muncul akan mendampingi hingga 

program berjalan dengan baik dan hingga nanti 

dapat memperoleh hasil.  

Nama Informan : Eko Harwinto  

Jabatan : Staf dep. Budidaya Tanaman bagian pengawasan serta perawatan   

 

NO. INDIKATOR SIDO MUNCUL 

1. Aspek Context (C) Pertanyaan Jawaban 

 a. Segi proses pengambilan 

keputusan program 

 

a. Siapakah yang memiliki gagasan dalam penentuan 

program kemitraan? 

b. Mengapa gagasan itu muncul? 

c. Siapa saja pihak yang berperan dalam penentuan 

program kemitraan? 

 

 

 

a) Yang memiliki ide program kemitraan ini adalah 

bagian PR.  

b) Memilih program desa rempah karena sidomuncul 

ingin kegiatan yang berhubungan langsung engan 

masyarakat secara berkelanjutan.   

c) Sebagai pelaksana teknis dep. Budidaya  
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 d. Segi penentuan lokasi  

a) Bagaimana proses penentuan lokasi program 

kemitraan? 

b) Apakah terdapat kriteria khusus dalam penentuan 

lokasi program kemitraan? 

c) Apakah ada alternatif lokasi dalam penentuan 

program kemitraan? 

d) Mengapa desa Gondoriyo dipilih menjadi lokasi 

program kemitraan? 

 

 

a) Proses penentuan lokasi perusahaan melihat dari 

segi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal, mulai dari lahan, kondisi tanah, serta 

minat masyarakatnya.  

b) Ya, sido muncul memilih lokasi yang benar-benar 

perlu dan pas, dari segi kondisi sumber daya, 

masyrakat, serta jarak lokasi dengan perusahaan.  

c) Alternatif lokasi lain yang saya tahu dulu di 

Gondoriyo sendiri dan di bergas.  

d) Karena Gondoriyo paling memenuhi kriteria, 

disamping itu yang paling dilihat dari Gondoriyo 

yang masih terpencil.  

 

2. Aspek Input (I)   

 a. Segi sosialisasi program kemitraan  

a) Bagaimana Sido Muncul mensosialisikan program 

kemitraan kepada mitra? 

 

 

a) Sosialisasi dilakukan dengan bantuan kepala 

desa dan langsung diadakan pertemuan dengan 

masyarakat di balai desa Gondoriyo yang 

sebelumnya sudah melakukan kunjungan 

langsung ke masyarakat.  

 

 b. Segi rencana aksi  

a) Bagaimana Sido Muncul membuat rencana dalam 

pelaksanaan program kemitraan? 

 

a) Setelah dilakukan sosialisasi yang pertama, 

karena saaat itu respon masyarakat masih 

sedikit kepala desa dan sidomuncul berinisiatif 

untuk membuat deplot di tanah milik desa yang 

letaknya tidak jauh dari balai desa. Untuk 

kegiatan lain setelah itu dilakukan sepenuhnya 

oleh bagian R&D. 

3. Aspek Process (P)   
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 a. Segi pelatihan  

a) Setelah program dilaksanakan, apakah Sido Muncul 

tetap memberikan pelatihan secara berkelanjutan, 

misalnya dalam hal menanam, memupuk, serta 

merawat tanaman agar nantinya dapat memberikan 

hasil yang maksimal? 

 

 

a) Ya, pelatihan di awal yang diberikan cara 

tanam, pembuatan pupuk kompos, serta 

menjahit bagi ibu pkk di Gondoriyo.  

 b. Segi fasilitas  

a) Apakah Sido Muncul memberikan segala keperluan 

yang dibutuhkan? Misal: bibit, puput, serta 

peralatan penunjamg lainnya? 

 

 

a) Keperluan yang dibutuhkan akan disediakan 

oleh sido muncul, dengan catatan itu berkaitan 

benar dengan program kemitraan.  

 

4. Aspek Product (P)   

 a. Segi evaluasi  

a) Setalah hampir 9 bulan pelaksanaan, apakah Sido 

Muncul melakukan evaluasi terhadap jalannya 

progranm kemitraan?  

b) Apakah sampai saat ini Sido Muncul masih 

memantau kegiatan yang berkaitan dengan program 

kemitraan? 

 

 

a) Ya, evaluasi dilakukan bersama-sama di balai 

desa.  

b) Ya, kegiatan kemitraan ini akan terus dipantau 

sampai masyarakat bisa mandiri.  

 


