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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

A.  Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo 

1. Berapa jumlah UMKM di Kabupaten Sukoharjo dan terbagi dalam berapa 

klaster? 

2. Kalau khusus untuk UMKM jamu, berapa jumlahnya dan ada berapa 

klaster? 

3. Apa yang dilakukan dinas dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM 

pada umumnya dan UMKM jamu pada khususnya di Kabupaten 

Sukoharjo? 

4. Bagaimana dengan dukungan anggaran dalam APBD untuk 

memberdayakan UMKM? 

5. Model komunikasi seperti yang dilakukan dinas dalam rangka 

pemberdayaan UMKM jamu? 

6. Apa saja kendala atau masalah yang ada di Kabupaten Sukoharjo dalam 

rangka pemberdayaan UMKM jamu? 

7. Upaya dinas dalam mengatasi masalah yang dihadapi tersebut? 

8. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 

Sukoharjo dalam edukasi, fasilitasi, advokasi pada upaya pemberdayaan 

UMKM? 

9. Dalam upaya pemberdayaan, bagaimana langkah-langkah dan pola 

interaksi yang dilakukan dengan pelaku UMKM jamu di Kabupaten 

Sukoharjo? 

10. Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam rangka upaya pemberdayaan 

tersebut sudah berjalan maksimal? 

11. Apakah pesan pemberdayaan melalui komunikasi dan pola interaksi yang 

dilakukan sudah diakomodasi oleh UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo?  

B. Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Mandiri 

1. Seperti apa tupoksi PLUT KUMKM Mandiri dalam rangka pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo? 
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2. Khusus untuk UMKM jamu, seperti apa gambaran yang dimiliki PLUT 

KUMKM Mandiri? 

3. Dalam rangka pemberdayaan UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo, 

strategi apa yang dilakukan oleh PLUT KUMKM Mandiri? 

4. Kalau model komunikasi yang digunakan oleh PLUT KUMUM Mandiri 

Sukoharjo sendiri seperti apa? 

5. Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu, masalah apa yang dihadapi di 

lapangan? 

6. Bagaimana komunikasi pemberdayaan yang terjadi di klaster UMKM 

jamu? 

7. Bagaimana kondisi UMKM jamu sebelum dan sesudah ada PLUT 

KUMKM Mandiri? 

8. Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu tersebut, seperti apa pola 

interaksi yang dilakukan PLUT dengan UMKM jamu? 

9. Apakah pola interaksi yang dilakukan dengan UMKM jamu sudah berjalan 

maksimal? 

10. Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu tersebut, apakah pesan yang 

disampaikan melalui komunikasi yang terjalin dan juga interaksi sudah 

diakomodasi? 

C. Konsultan Pendamping PLUT KUMKM Mandiri 

1. Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

2. Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

3. Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini 

sudah berhasil? 

4. Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan 

komunikasi dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

5. Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 

6. Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 
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7. Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

8. Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa 

terhadap UMKM jamu? 

9. Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan? 

10. Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan 

adaptasi-adaptasi tertentu? 

11. Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 

12. Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan 

atau informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

13. Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga 

termasuk  aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

14. Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

15. Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping 

PLUT apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

16. Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan 

yang dilakukan sudah berhasil? 

D. Ketua Koperasi Jamu Indonesia (Kojai) Kabupaten Sukoharjo 

1. Sejak kapan Kojai Sukoharjo berdiri? 

2. Anggota Kojai sendiri apakah hanya perajin jamu atau bisa dari latar 

belakang yang berbeda? 

3. Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu oleh Disdagkop dan UKM dan 

juga PLUT KUMKM Mandiri, apakah Kojai dilibatkan? 

4. Kalau dilibatkan, seperti apa pemberdayaan yang dilakukan UMKM jamu 

di Sukoharjo? 

5. Kalau Kojai sendiri, apakah memiliki program pemberdayaan untuk 

UMKM jamu? 
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6. Sebagai wadah UMKM jamu, apakah Kojai melakukan komunikasi dengan 

Disdagkop dan UKM dalam upaya pemberdayaan? 

7. Menurut Kojai, apakah PLUT KUMKM Mandiri sudah bekerja dengan 

normatif dalam rangka pemberdayaan UMKM jamu di Sukoharjo? 

8. Apakah selepas program pembinaan dan pemberdayaan keberadaan 

UMKM jamu terus berlanjut dan berkembang? 

9. Seperti apa pola interaksi Kojai dengan pelaku UMKM jamu selama ini? 

10. Apakah interaksi yang dilakukan sudah berjalan dengan normatif? 

11. Bagaimana hasilnya, apakah ada perbedaan yang nyata UMKM jamu 

sebelum dan sesudah pemberdayaan? 

E. Pelaku UMKM Jamu 

1. Sudah berapa lama Anda menggeluti usaha jamu? 

2. Apakah Disdagkop dan UKM memberikan pembinaan dan pendampingan 

untuk memberdayakan UMKM jamu? 

3. Kalau jawabannya ya, seperti apa pembinaan dan pendampingan yang 

dilakukan? 

4. Apa kendala yang dihadapi terkait komunikasi pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT KUMKM Mandiri? 

5. Kalau peran PLUT KUMKM Mandiri sendiri seperti apa dalam upaya 

pemberdayaan UMKM jamu tersebut? 

6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM terhadap UMKM jamu? 

7. Apa saja yang dibicarakan dengan konsultan dalam upaya pemberdayaan 

UMKM jamu di Sukoharjo? 

8. Biasanya, kapan melakukan komunikasi dengan konsultan PLUT dan 

apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu? 

9. Sebagai pelaku UMKM jamu yang mendapat pendampingan, menurut 

Anda bagaimana pengaruh konsultan PLUT terhadap masalah yang 

dihadapi? 

10. Seperti apa pola interaksi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM Mandiri terhadap UMKM jamu di Sukoharjo? 
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11. Menurut Anda, apakah komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh 

PLUT sudah berjalan? 

12. Apakah pola interaksi yang diterapkan oleh dinas dan PLUT sudah efektif? 

13. Apakah ada adaptasi tertentu yang dilakukan saat berinteraksi dengan 

konsultan PLUT? 

14. Apa yang diharapkan pada konsultan PLUT yang memberikan 

pendampingan? 

15. Apakah pesan-pesan yang disampaikan PLUT KUMKM Mandiri dalam 

upaya pemberdayaan tersebut sudah diakomodasi atau diterapkan? 

 

Lampiran 2:  Catatan Lapangan (Fieldnote) 

Catatan Lapangan (Fieldnote) 1 

Tanggal  : 10 Agustus 2020 

Lokasi   : Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo 

Agenda  : Wawancara 

Catatan  : 

Hari Senin, 10 Agustus 2020, peneliti bertamu ke Pengelola PLUT, 

Suryanto, S.Sos yang juga menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan 

Koperasi di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo. Sebelumnya, 

peneliti sudah berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) terkait maksud kedatangan 

peneliti. Peneliti dan Pengelola PLUT sudah berkenalan sebelumnya. Peneliti 

melalukan percakapan terkait penelitian yang peneliti lakukan dan menyampaikan 

jika membutuhkan wawancara dengan Pengelola PLUT KUMKM Mandiri 

Sukoharjo. Pengelola PLUT pun sangat terbuka dan mempersilahkan melakukan 

penelitian di PLUT termasuk kesediaannya memberikan data-data yang 

diperlukan.  

Proses wawancara sendiri berlangsung sekitar satu jam dan selama 

wawancara tetap menjalankan protokol kesehatan karena masih dalam situasi 

pandemi Covid-19. Wawancara sendiri berlangsung santai dan mengalir, bahkan 

sering diselingi canda gurau karena antara peneliti dan Pengelola PLUT sudah 

kenal sebelumnya. Wawancara dengan Pengelola PLUT pun berjalan lancar tanpa 
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ada kendala apapun. Semua pertanyaan peneliti terkait PLUT dijawab dengan 

lugas dan apa adanya. Berdasarkan pengamatan peneliti, Pengelola PLUT, 

Suryanto, S.Sos adalah sosok yang ramah dan orangnya terbuka. Bahkan, 

Pengelola PLUT pun memberikan data-data terkait PLUT yang menjadi 

pendukung penelitian yang peneliti lakukan.  

 

Catatan Lapangan (Fieldnote) 2 

Tanggal  : 12 Agustus 2020 

Lokasi   : Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo 

Agenda  : Wawancara 

Catatan  : 

 Pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, peneliti menghadap Kepala Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo, Sutarmo, SE, M.Pd. Peneliti 

menyampaikan maksud untuk melakukan penelitian di PLUT sekaligus 

melakukan wawancara. Setelah beberapa menit menyampaikan maksud dan 

tujuan, peneliti langsung meminta wawancara untuk keperluan penelitian dan 

disanggupi. Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan peneliti secara lisan sudah 

pernah menyampaikan terkait rencana peneliti melakukan penelitian di PLUT 

KUMKM Mandiri dan mendapat izin dari Kepala Disdagkop dan UKM. 

Sehingga, proses wawancara pun berjalan lancar dan seperti Pengelola PLUT, 

Kepala Disdagkop dan UKM pun menyampaikan bersedia memberikan 

keterangan atau data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.  

Dari pengamatan peneliti, Kepala Disdagkop dan UKM Sukoharjo 

merupakan sosok yang ramah dan welcome terkait penelitian-penelitian 

mahasiswa. Hal itu dikarenakan Kepala Disdagkop dan UKM Sukoharjo juga 

seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Sukoharjo. Hanya saja, dalam 

kesempatan itu Kepala Disdagkop dan UKM berpesan agar dalam melakukan 

penelitian selalu memperhatikan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19. 

Hal itu terutama saat melakukan wawancara dengan konsultan PLUT dan pelaku 

UMKM jamu. Kepala Disdagkop dan UKM Sukoharjo menyarankan jika tidak 
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memungkinkan melakukan wawancara langsung bisa dilakukan secara online. 

Baik itu menggunakan telepon atau menggunakan fasilitas e-mail.  

 

Catatan Lapangan (Fieldnote) 3 

Tanggal : 16 September 2020 

Lokasi  : - 

Agenda : Wawancara 

Catatan : 

 Pada hari Rabu, 16 September 2020, peneliti melakukan wawancara 

dengan Ketua Kojai Sukoharjo, Suwarsi Moertedjo. Proses wawancara ini peneliti 

lakukan menggunakan telepon karena kesibukan Ketua Kojai. Namun, sebelum 

melakukan wawancara melalui telepon, peneliti mengirim pesan melalui 

Whatsapp menanyakan bersedia atau tidak melakukan wawancara melalui 

telepon. Selain kesibukan, Ketua Kojai juga beralasan masih pandemi Covid-19 

sehingga berhati-hati jika bertemua dengan orang. Pesan wawancara melalui 

telepon disanggupi oleh Ketua Kojai dan dalam pesan itu juga meminta masalah 

apa saja yang akan ditanyakan sehingga bisa mempersiapkan diri. Akhirnya, 

dalam waktu yang telah disepakati bersama wawancara melalui telepon dapat 

berjalan. 

 Dari pengamatan peneliti, Ketua Kojai sangat berhati-hati ketika hendak 

bertemu orang dikarekan pandemi Covid-19. Apalagi, pada bulan September 2020 

kasus positif Covid-19 di Sukoharjo tengah mengalami kenaikan. Akhirnya, 

dengan alasan tersebut wawancara dilakukan melalui telepon dan berjalan lancar 

meski tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Meski begitu, semua hal yang 

peneliti tanyakan dijawab dengan relatif baik. Hal itu dikarenakan Ketua Kojai 

sering diwawancarai mahasiswa yang melakukan penelitian soal jamu di 

Sukoharjo. Ketua Kojai sendiri merupakan orang yang ramah meski terkesan 

keras. 
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Catatan Lapangan (Fieldnote) 4 

Tanggal : 21, 22, 23 September 2020 

Lokasi  : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Agenda : Wawancara 

Tanggal Informan Catatan 

21 September 2020 Konsultan Bidang 

Pembiayaan, Prastiwi 

Dian Mawarni, SE 

 

Sebelumnya peneliti sudah membuat janji 

dengan konsultan PLUT untuk melakukan 

wawancara penelitian. Untuk tahap awal 

ada dua konsultan yang peneliti 

wawancara yang bersedia diwawancarai 

pada tanggal 21 September. Pada 

prinsipnya konsultan PLUT cukup 

welcome terkait penelitian di PLUT 

sepanjang sudah mendapat izin dari Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM serta 

Pengelola PLUT. Wawancara berjalan 

lancar karena sudah ada panduan 

wawancara yang peneliti sampaikan pada 

para konsultan. Selain itu, peneliti juga izin 

untuk meminta data tambahan melalui 

pesan Whatsapp atau e-mail. 

21 September 2020 

 

Konsultan Bidang  

Kelembagaan, Ningrum 

Sugiharti, SE 

 

 

 

 

Proses wawancara ini juga berjalan lancar 

karena konsultan berada dalam satu kantor 

yang sama. Peneliti tinggal menyesuaikan 

waktu longgar dengan konsultan masing-

masing. Diakhir wawancara, peneliti juga 

menyampaikan akan meminta data 

tambahan melalui pesan WA atau e-mail 

jika sekiranya masih membutuhkan. 

22 September 2020 Konsultan Bidang 

Produksi, Dra. Sriharti 

Ati Ningsih 

 

 

Untuk wawancara dengan informan ini 

juga tidak ada masalah. Hal itu 

dikarenakan peneliti sejak awal sudah 

menyampaikan pedoman wawancara pada 

para konsultan. Pertanyaan yang peneliti 

sampaikan juga sesuai dengan bidang 

masing-masing. Mudahnya proses 
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wawancara ini dikarenakan peneliti dengan 

konsultan sudah saling kenal karena 

peneliti bekerja di dinas yang menaungi 

PLUT. 

22 September 2021 Konsultan Bidang 

SDM, NH. Dias 

Prayudha Bakti, SP 

 

Untuk bidang SDM, proses wawancara 

juga berlangsung lacar. Tidak ada kendala. 

Informan juga sudah siap dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti 

sampaikan. Hal itu dikarenakan pertanyaan 

yang peneliti sampaikan merupakan 

pekerjaan setiap hari dari para konsultan. 

Terlebih lagi, saat wawancara dilakukan 

tidak banyak kegiatan yang dilakukan 

PLUT karena pandemi Covid-19. 

23 September 2020 Konsultan Bidang 

Pemasaran, Haryoko, 

S.Sos 

Wawancara pada informan ini dilakukan 

terakhir kali sesuai waktu diberikan 

informan. Tidak ada kendala dalam proses 

wawancara ini. Pada prinsipnya, semua 

konsultan PLUT yang jadi informan 

penelitian terbuka menerima wawancara 

untuk penelitian. Hal itu dikarenakan 

sudah ada izin dari dinas dan juga 

pengelola PLUT. Informan pun tinggal 

menceritakan kembali apa saja yang telah 

dilakukan selama mendampingi pelaku 

UMKM jamu. Termasuk memberikan 

data-data yang dibutuhkan, baik data 

kegiatan berupa dokumen atau foto yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Sehingga, 

proses wawancara pada lima orang 

konsultan PLUT Sukoharjo yang jadi 

informan dalam penelitian ini tidak ada 

kendala atau masalah meski dalam situasi 

pandemi Covid-19. Yang penting, sesuai 

pesan Kepala Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Sukoharjo proses 

penelitian termasuk wawancara tetap 

menerapkan protokol kesehatan terkait 

Covid-19. Selain itu, jika masih 
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membutuhkan data tambahan, peneliti 

dapat meminta melalui pesan WA atau e-

mail sehingga memudahkan peneliti karena 

tidak harus melakukan wawancara ulang 

pada informan. 

 

Catatan Lapangan (Fieldnote) 5 

Tanggal : 17, 24, 31 Oktober 2020, 7 November 2020 

Lokasi  :  

1.  Dukuh Banjarsari RT 3 RW 3, Desa Lorog, Kecamatan Tawangsari,  

Kabupaten Sukoharjo. 

2.  Dukuh Ngampel RT 2 RW 8, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo. 

3.   Dukuh Brumbung RT 01 RW 02, Kelurahan Dukuh, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 

4.  Dukuh Turen RT 01 RW 08, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo. 

Agenda : Wawancara 

Tanggal Informan Catatan 

17 Oktober 2020 1. Pelaku UMKM jamu, 

Dewi Wahyuningsih 
Untuk melakukan wawancara dengan 

pelaku UMKM jamu dibutuhkan waktu 

karena menunggu waktu luang. Untuk 

informan ini akhirnya bersedia bertemu 

dan melakukan wawancara pada tanggal 

17 Oktober 2020. Sebelumnya peneliti 

menghubungi yang bersangkutan 

melalui telepon dan meminta waktu 

untuk melakukan wawancara. Awalnya 

informan menanyakan untuk keperluan 

apa melakukan wawancara dan setelah 

tahu untuk penelitian tesis, yang 

bersangkutan menyanggupinya. Pada 

hari yang ditentukan, peneliti 

mendatangi rumah informan yang juga 

merupakan tempat produksi jamunya 
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dengan merek 3 Putri. Informan sudah 

tahu dengan peneliti karena informan 

pernah mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh dinas sehingga 

wawancara berlangsung lancar. 

24 Oktober 2020 2. Pelaku UMKM jamu, 

Sri Yanti  
Setelah wawancara pertama dengan 

pelaku UMKM jamu, peneliti 

membutuhkan waktu satu minggu untuk 

bisa wawancara dengan informan 

pemilik usaha jamu DikaFit. Hal itu 

dikarenakan kesibukan informan yang 

menjalankan usaha jamunya. Akhirnya 

peneliti diberi kesempatan bertemu pada 

24 Oktober 2020 di rumahnya. 

Sebelumnya peneliti juga sudah 

menghubungi informan untuk 

melakukan wawancara penelitian dan 

akhirnya diberi waktu bertemu. Proses 

wawancara mengalir dan santai. 

Informan juga mau terbuka terkait apa 

yang dialami selama mendapat 

pendampingan dari PLUT 

31 Oktober 2020 3. Pelaku UMKM jamu, 

Ratna Riningsih  
Informan pemilik usaha Djamoe Kenes 

memberi kesempatan pada peneliti 

untuk bertemu melakukan wawancara 

tanggal 31 Oktober. Wawancara 

dilakukan di rumah informan yang juga 

dijadikan tempat produksi usaha 

jamunya. Sama dengan informan pelaku 

UMKM jamu lain, peneliti sebelumnya 

juga sudah menghubungi melalui 

telepon untuk meminta waktu bertemu 

dan melakukan wawancara. Proses 

wawancara sendiri berjalan lancar 

meski tidak berlangsung lama karena 

informan memiliki kesibukan mengurus 

usaha jamunya. 

7 November 2020 4. Pelaku UMKM jamu, 

Esti Khomariah  
Wawancara pada informan ini 

dilakukan setelah sebelumnya bersedia 
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untuk dilakukan wawancara. Pemilik 

usaha jamu Centini tersebut juga cukup 

terbuka pada peneliti. Sehingga, saat 

dihubungi melalui telepon, informan 

langsung mengiyakan dan mengajak 

bertemu di rumahnya untuk wawancara. 

Informan ini merupakan ibu rumah 

tangga, sama dengan status informan 

lain dari pelaku UMKM jamu. Proses 

wawancara berjalan lancar tanpa 

kendala meski dilakukan di tengah 

pandemi Covid-19. 

 

Lampiran 3: Transkrip Wawancara 

Transkrip Wawancara Informan 1 

Tanggal  : 20 Agustus 2020 

Lokasi   : Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo 

Informan 1  : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Sukoharjo 

 

T: Berapa jumlah UMKM di Kabupaten Sukoharjo dan terbagi dalam berapa 

klaster? 

J: Sekitar 20 ribu UMKM, terbagi 10 klaster. 

T: Kalau khusus untuk UMKM jamu, berapa jumlahnya dan ada berapa klaster? 

J: Ada 1 klaster dengan 100 orang anggota dan ada 1 koperasi dengan 67 

orang anggota. 

T: Apa yang dilakukan dinas dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM pada 

umumnya dan UMKM jamu pada khususnya di Kabupaten Sukoharjo? 

J: Pendampingan, pendataan, pembinaan dan pelatihan dan juga adanya 

event festival atau pameran produk unggulan. Untuk jamu di sediakan 

cafe jamu di Nguter. 
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T: Bagaimana dengan dukungan anggaran dalam APBD untuk memberdayakan 

UMKM? 

J: Ada anggarannya untuk pelatihan, fasilitasi legalitas usaha seperti PIRT, 

Halal, rekomendasi merk, untuk menggelar pameran, membuat katalog, dan 

lainnya. 

T: Model komunikasi seperti yang dilakukan dinas dalam rangka pemberdayaan 

UMKM jamu? 

J: Kunjungan langsung, by phone, dan adanya pertemuan di event-event itu. 

T: Apa saja kendala atau masalah yang ada di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka 

pemberdayaan UMKM jamu? 

J: Bahan baku untuk bahan jamu, krn rata-rata bahan baku beli tidak 

tanam sendiri. Juga soal modal, belum punya izin, pemasaran masih 

tradisional. 

T: Upaya dinas dalam mengatasi masalah yang dihadapi tersebut? 

J: Stok bahan baku untuk cadangan, dan penanaman sendiri dengan 

memberdayakan masyarakat. 

T: Bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 

Sukoharjo dalam edukasi, fasilitasi, advokasi pada upaya pemberdayaan UMKM? 

J: Dibuatkan kafe jamu di nguter, pertemuan adanya grup ICSB kabupaten 

baik kopdar maupun online. 

T: Dalam upaya pemberdayaan, bagaimana langkah-langkah dan pola interaksi 

yang dilakukan dengan pelaku UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo? 

J: Pendampingan dan pembinaan oleh dinas atau PLUT, bisa juga melalui 

koperasi jamu atau Kojai. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam rangka upaya pemberdayaan 

tersebut sudah berjalan maksimal? 

J: Sudah. Selama ini dinas juga memfasilitasi pelaku UMKM untuk 

memasarkan produk melalui aplikasi PAS. Pelaku UMKM bisa memasarkan 

produknya melalui aplikasi ini. Aplikasi Toko PAS sendiri diluncurkan 

tahun 2020 lalu dan dapat diunduh di Play Store. UMKM harus bisa 
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memanfaatkan teknologi kalau tidak mau ketinggalan. Saat ini sudah eranya 

online. 

T: Apakah pesan pemberdayaan melalui komunikasi dan pola interaksi yang 

dilakukan sudah diakomodasi oleh UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo?  

J: Sudah, buktinya banyak pelaku UMKM jamu yang berkembang setelah 

mendapatkan pendampingan. 

 

Transkrip Wawancara Informan 2 

Tanggal  : 10 Agustus 2020 

Lokasi   : Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo 

Informan 2  : Pengelola PLUT/Kabid Pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Sukoharjo 

 

T: Seperti apa tupoksi PLUT KUMKM Mandiri dalam rangka pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo? 

J: Mendampingi konsultan PLUT dalam melaksanakan tugas agar selaras 

dan searah dengan kebijakan Pemkab. Fasilitasi sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk pemberdayaan UMKM. 

T: Khusus untuk UMKM jamu, seperti apa gambaran yang dimiliki PLUT 

KUMKM Mandiri? 

J: Sumber daya UMKM jamu di Sukoharjo relatif baik, pertumbuhan usaha 

lancar, masih banyak pengusaha jamu belum menjadi anggota Kojai, masih 

perlu pendampingan teknis pembuatan jamu yang lebih higienis. 

T: Dalam rangka pemberdayaan UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo, strategi 

apa yang dilakukan oleh PLUT KUMKM Mandiri? 

J: Memberi pendampingan, pelatihan, fasilitasi modal melalui informasi 

permodalan (Bank, LPDB, dll), mendampingi dalam pembuatan PIRT, Izin 

OSS, halal, dll.  

T: Kalau model komunikasi yang digunakan oleh PLUT KUMUM Mandiri 

Sukoharjo sendiri seperti apa? 
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J: Jemput bola kunjungan ke lapangan, hadir di pertemuan rutin UMKM 

masing-masing kecamatan, fasilitasi dan menerima konsultasi UMKM di 

Kantor PLUT. 

T: Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu, masalah apa yang dihadapi di 

lapangan? 

J: Peningkatan keterampilan terkendala SDM pengusaha UMKM, gerakan 

konsumsi jamu masih kurang.  

T: Bagaimana komunikasi pemberdayaan yang terjadi di klaster UMKM jamu? 

J: Komunikasi cukup lancar karena sudah terbentuk klaster jamu dan 

koperasi jamu.  

T: Bagaimana kondisi UMKM jamu sebelum dan sesudah ada PLUT KUMKM 

Mandiri? 

J: Beberapa UMKM jamu sudah banyak melengkapi izin seperti PIRT, OSS, 

halal, dll setelah adanya PLUT. 

T: Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu tersebut, seperti apa pola interaksi 

yang dilakukan PLUT dengan UMKM jamu? 

J: Cukup aktif, karena secara periodik ada pertemuan rutin. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dengan UMKM jamu sudah berjalan 

maksimal? 

J: Secara berkala sudah berjalan namun masih belum maksimal. 

T: Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu tersebut, apakah pesan yang 

disampaikan melalui komunikasi yang terjalin dan juga interaksi sudah 

diakomodasi dengan relatif baik? 

J: Sudah karena UMKM yang jamu yang didampingi sudah meningkat 

usahanya, meski ada juga yang perkembangannya lambat. Biasakan minum 

jamu produk UMKM untuk membantu usaha masyarakat. 
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Transkrip Wawancara Informan 3 

Tanggal  : 16 September 2020 

Lokasi   : - 

Informan 3  : Ketua Koperasi Jamu Indonesia  Sukoharjo 

 

T: Sejak kapan Kojai Sukoharjo berdiri? 

J: Tahun 1995 

T: Anggota Kojai sendiri apakah hanya perajin jamu atau bisa dari latar belakang 

yang berbeda? 

J: Anggota Kojai ini sebagian besar memang pemilik usaha jamu, namun 

banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang jamu. Anggota Kojai berasal 

dari sejumlah kecamatan yang selama ini memiliki perajin jamu seperti 

Kecamatan Nguter, Tawangsari, dan Kecamatan Sukoharjo. Anggota disini 

macam-macam, mulai usaha jamu yang sudah besar, sedang, hingga kecil. 

T: Dalam upaya pemberdayaan UMKM jamu oleh Disdagkop dan UKM dan juga 

PLUT KUMKM Mandiri, apakah Kojai dilibatkan? 

J: Dilibatkan, kalau ada acara yang terkait jamu Kojai mesti dilibatkan, 

biasanya pameran. 

T: Kalau dilibatkan, seperti apa pemberdayaan yang dilakukan UMKM jamu di 

Sukoharjo? 

J: Setahu saya ada pendampingan, Mbak. Sering diikutkan pameran-

pameran gitu. Ada juga pelatihan. 

T; Kalau Kojai sendiri, apakah memiliki program pemberdayaan untuk UMKM 

jamu? 

J: Secara spesifik tidak ada, paling pembinaan saja. 

T: Sebagai wadah UMKM jamu, apakah Kojai melakukan komunikasi dengan 

Disdagkop dan UKM dalam upaya pemberdayaan? 

J: Komunikasi itu ya kalau mau ada kegiatan.  
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T: Menurut Kojai, apakah PLUT KUMKM Mandiri sudah bekerja dengan 

normatif dalam rangka pemberdayaan UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Oooo, PLUT yang kantornya di bekas gedung lowo itu ya, setahu saya 

memang ada pendampingan dari PLUT 

T: Apakah selepas program pembinaan dan pemberdayaan keberadaan UMKM 

jamu terus berlanjut dan berkembang? 

J: Ya tergantung masing-masing pelaku UMKM-nya. Ada yang maju, ada 

yang jalan di tempat, kan kondisinya beda-beda.  

T: Seperti apa pola interaksi Kojai dengan pelaku UMKM jamu selama ini? 

J: Paling Kojai itu hanya memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas, melengkapi izin, gitu aja.  

T: Apakah interaksi yang dilakukan sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Ada yang berjalan relatif baik, ada juga yang belum. 

T: Bagaimana hasilnya, apakah ada perbedaan yang nyata UMKM jamu sebelum 

dan sesudah pemberdayaan? 

J: Kembali lagi ke masing-masing pelaku UMKM jamu itu sendiri. Kalau 

yang ingin maju pasti giat, meningkatkan kualtitas, mau mengurus izin dan 

lainya.  

 

Transkrip Wawancara Informan 4 

Tanggal  : 21 September 2020 

Lokasi   : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Informan 4  : Konsultan Bidang Pembiayaan 

 

T: Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

J: Setiap konsultan memiliki peran yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

bidang yang dikuasai. Seperti saya konsultan pembiayaan, peran saya sesuai 

dengan juknis yaitu bertanggung jawab untuk memberikan masukan 

mengenai perencanaan bisnis, laporan keuangan sederhana, dan 
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memberikan informasi mengenai pembiayaan/permodalan baik dari 

pemerintah, BUMN, atau lembaga keuangan lainnya. 

T: Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

J: Rata-rata soal modal, produksi masih seadanya, sederhana gitu. Belum 

memiliki izin dan pemasaran masih tradisional.  

T: Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini sudah 

berhasil? 

J: Yang berhasil hanya beberapa orang saja yang mau diajak untuk maju 

dan berkembang. 

T: Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan komunikasi 

dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

J: Praktiknya mudah bagi yang mau diajak untuk berkembang, dan ada 

juga yang sulit untuk dihubungi apabila tidak ada kemauan untuk 

berkembang. 

T: Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 

J: Pola interaksi ada dua, langsung dan tidak langsung. Langsung dengan 

mendatangi UKM ke rumah/tempat produksi untuk lebih mengenal kondisi 

usaha UKM tsb serta memberikan masukan atas kendala/masalah yg 

dihadapi selama ini. Kemudian dilanjutkan dengan interaksi/konsultasi tidak 

langsung via WA/telepon sebagai monitoring lebih lanjut.  

T: Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 

J: Resminya sesuai jam kerja, tapi banyak juga yang melakukannya diluar 

jam kerja dengan mengirim pesan. 

T: Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

J: Tidak kalau komunikasi langsung, kalau tidak ya menggunakan HP. 
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T: Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa terhadap 

UMKM jamu? 

J: Secara langsung dan tidak langsung. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan dengan normatif? 

J: Ya, sudah baik. 

T: Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan adaptasi-

adaptasi tertentu? 

J: Kalau itu iya, kan tiap-tiap pelaku UMKM jamu beda-beda karakternya. 

T: Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 

J: Kami menyampaikan informasi yang dibutuhkan pelaku UMKM.  

T: Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan atau 

informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

J: Sudah, banyak kok yang sudah maju dan berkembang. 

T: Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga termasuk  

aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

J: Ya 

T: Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

J: Relatif baik dan kooperatif, misal dibuatkan ijin online OSS mereka juga 

mau mengurus. 

T: Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PLUT 

apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

J: Sebagian sudah dilakukan dan ada juga yang belum. Contohnya 

mengupgrade ijin dari OSS dan PIRT/BPOM. 

T: Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan yang 

dilakukan sudah berhasil? 

J: Sudah meski belum semuanya. 
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Transkrip Wawancara Informan 5 

Tanggal  : 21 September 2020 

Lokasi   : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Informan 5  : Konsultan Bidang Kelembagaan 

 

T: Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

J: Mendampingi UMKM dalam menganalisis permasalahan usaha& 

mencarikan solusinya, membantu proses izin usaha dan produknya, 

membuka chaneling melalui komunitas. 

T: Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

J: Berapa terkendala izin edar produk ( PIRT, BPOM ) prosesnya lama 

karena  sarana prasarana produksi belum memadai, bahan baku terkadang 

sulit dicari. 

T: Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini sudah 

berhasil? 

J: Beberapa sudah berhasil terlihat dari pemasaran semakin luas, aktif 

menggunakan sosmed, kesadaran mengurus izin usaha dan produk 

meningkat bahkan sudah sampai sertifikasi halal. 

T: Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan komunikasi 

dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

J: Pendampingan offline langsung ke lokasi UMKM, pendampingan 

konsultasi online melalui telepon/WA , layanan konsultasi di kantor, 

mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan. 

T: Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 

J: Ya, intinya masalah yang dihadapi UMKM, utamanya soal modal, 

perizinan, produksi, dan pemasaran. 
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T: Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 

J: Siang hari sesuai jam kerja PLUT. Tapi sering komunikasi secara online 

diluar jam kerja. 

T: Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

J: Telepon genggam karena bisa telepon, kirim pesan WA atau melaului 

WAG. 

T: Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa terhadap 

UMKM jamu? 

J: Offline dan online 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Sudah, tapi jangkauan masih terbatas pada UMKM jamu yang aktif ikut 

di komunitas dampingan dinas, PLUT, ICSB. 

T: Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan adaptasi-

adaptasi tertentu? 

J: Ya tentu saja, harus bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. 

T: Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 

J: Kami memberikan informasi untuk mencarikan alternatif solusi terkait 

masalah yang dihadapi UMKM jamu, kadang saling sharing. 

T: Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan atau 

informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

J: Sudah relatif baik, tapi ada yang cepat, ada juga yang lambat, 

diakomodasinya informasi dari kami bisa dilihat dari hasilnya. 

T: Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga termasuk  

aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

J: Ya, penggunaan sosial media. 
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T: Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

J: Belum semua umkm jamu menggunakan teknologi informasi, berapa 

sudah aktif dalam teknologi informasi. 

T: Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PLUT 

apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

J: Sudah, tapi ya tergantung kondisi pelaku UMKM itu sendiri, yang punya 

waktu banyak respon bisa cepat. 

T: Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan yang 

dilakukan sudah berhasil? 

J: Beberapa sudah tapi ada juga yang belum. Tergantung kemauan pelaku 

UMKM jamu itu sendiri. 

 

Transkrip Wawancara Informan 6 

Tanggal  : 22 September 2020 

Lokasi   : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Informan 6  : Konsultan Bidang Produksi 

 

T: Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

J: Meningkatkan produktivitas produk UMKM dg mengadakan  pelatihan-

pelatihan, baik dengan teori dan praktek dan pendampingan ke lapangan 

dengan memfasilitasi legalitas usahanya baik degan mulai dari pengajuan 

ijin usaha, pengajuan haki, pengajuan PIRT, Halal sampai ijin edar ke 

BPOM. Meningkatkan  daya saing UMKM agar produknya bisa diterima 

masyarakat di daerah sampai tingkat nasional dengan harapan bisa ekspor 

serta mendampingi dalam pengemasan agar hasil produk agar mempunyai 

nilai tambah atau produk lebih menjual dengan kemasan yang menarik dan 

aman. 
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T: Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

J: Dalam pengajuan ijin edar ke BPOM, banyak UMKM Jamu yang merasa 

kesulitan dalam pemenuhan tempat yg sesuai yg diharapkan dari BPOM. 

T: Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini sudah 

berhasil? 

J: Upaya pemberdayaan UMKM Jamu Sudah banyak dilakukan dan 

kemajuan tetapi perlu lebih ditingkatkan. 

T: Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan komunikasi 

dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

J: Dengan kunjungan lapangan melihat langsung dan sekaligus identifikasi 

permasalahan yg dihadapi UKM, kemudian hasil identifikasi kita bahas 

ditempat PLUT, kita ambil beberapa solusi yang di hadapi UKM kemudian 

kita kunjungan lapangan sambil menawarkan alternatif pemecahan masalah 

kemudian kami melakukan pendampingan sampai UMKM merasa 

terpecahkan permasalahannya. 

T: Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 

J: Ya soal bagaimana mengembangkan usaha jamunya, masalah apa yang 

dihadapi dalam upaya untuk mengembangkan usaha itu. 

T: Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 

J: Saat kunjungan lapangan, saat ada kegiatan, konsultan ke kantor. Ada 

juga yang melalui WA Grup. 

T: Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

J: Smartphone. 

T: Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa terhadap 

UMKM jamu? 

J: Kunjungan lapangan dan identifikasi masalah, menawarkan pada UMKM 

untuk beberapa solusi yang kami bisa lakukan kemudian yg tidak kami bisa 
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lakukan, kami konsultasikan dengan tim dan kordinasi dengan dinas terkait 

atau pihak lain. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Interaksi sudah dapat berjalan tetapi masih perlu penyempurnaan lebih 

baik dan perlu dukungan dari berbagai pihak. 

T: Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan adaptasi-

adaptasi tertentu? 

J: Adaptasi dibutuhkan karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

T: Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 

J: Yang pasti sebagai konsultan kami ingin pelaku UMKM yang kami 

dampingi maju dan berkembang. 

T: Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan atau 

informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

J: Sudah, tapi bervariasi ada yang cepat, ada juga yang lambat. 

T: Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga termasuk  

aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

J: Iya, aplikasi yang bisa menggunakan media sosial dan PLUT punya Toko 

PAS yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk pemasaran. 

T: Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

J: Sudah banyak yang menggunakan media sosial sebagai promo produknya, 

baik dengan FB, IG, WA, Youtube dan beberapa sudah pakai website. 

T: Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PLUT 

apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

J: Sudah banyak UMKM jamu yang dapat kami fasilitasi tetapi kami masih 

perlu lagi untuk bisa memfasilitasi jamu agar bisa naik kelas untuk bisa 

ekspor. 
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T: Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan yang 

dilakukan sudah berhasil? 

J: Sudah banyak kemajuan UMKM jamu tapi masih perlu kami lakukan 

lagi sesuai kondisi yang dinamis. 

 

Transkrip Wawancara Informan 7 

Tanggal  : 22 September 2020 

Lokasi   : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Informan 7  : Konsultan Bidang SDM 

 

T: Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

J: Membantu dan mendampingi umkm dalam memajukan usahanya, dengan 

cara menganalisis permasalahan usaha dan bersama mencari solusi Agar 

umkm dapat maju.  

T: Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

J: Dalam pengembangan produk diperlukan izin edar (PIRT atau BPOM) 

namun terjadi kesulitan karena UMKM masih belum tertarik, dan juga cara 

penjualan masih sangat tradisional. 

T: Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini sudah 

berhasil? 

J: Beberapa UMKM sudah berhasil, contoh sudah mulai memasuki 

penjualan melalui media sosial dan market place lokal. 

T: Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan komunikasi 

dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

J: Iya, melakukan kunjungan lapangan, wawancara, konsultasi dan 

mengikutkan UMKM ke dalam pelatihan-pelatihan. 

T: Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 
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J: Ya masalah yang terkait untuk pengembangan, bisa soal modal, sarana 

prasarana produksi, pemasaran dan lainnya. 

T: Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 

J: Normalnya siang hari sesuai jam kerja, tapi banyak yang komunikasi 

online dengan handphone, bisa lewat telepon atau lewat pesan WA. 

T: Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

J: Saya rasa tidak ya, paling enak pakai handphone untuk komunikasi 

online. 

T: Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa terhadap 

UMKM jamu? 

J: Pola interaksi denga tatap muka, jadi ya offline dan online. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Sudah. 

T: Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan adaptasi-

adaptasi tertentu? 

J: Iya. 

T: Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 

J: Pasti setiap konsultan ingin pelaku UMKM yang didampingi berhasil, 

usaha dapat maju dan berkembang. 

T: Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan atau 

informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

J: Ada yang sudah ada juga yang belum. 

T: Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga termasuk  

aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

J: Iya. 
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T: Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

J: Belum semua UMKM jamu menggunakan teknologi informasi, berapa 

sudah aktif dalam teknologi informasi. 

T: Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PLUT 

apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

J: Beberapa sudah. 

T: Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan yang 

dilakukan sudah berhasil? 

J: Beberapa sudah, produksi lebih baik, kemasan sudah bagus, sudah punya 

izin, pemasaran sudah relatif baik, dan lainnya. 

 

Transkrip Wawancara Informan 8 

Tanggal  : 22 September 2020 

Lokasi   : Kantor PLUT KUMKM Mandiri Sukoharjo 

Informan 8  : Konsultan Bidang Pemasaran  

 

T: Sebenarnya, apa peran konsultan pendamping dalam upaya pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Sukoharjo khususnya UMKM jamu? 

J: Identifikasi menganalisa dan mendampingi, mendorong UMKM dalam 

mengembangkan usaha, dengan fasilitasi dan pendampingan dan pelatihan 

untuk pengembangan pengetahuan keterampilan dan sikap UMKM. 

T: Selama menjadi pendamping, masalah apa yang dihadapi UMKM jamu di 

lapangan dan peran pendamping dalam mengatasi masalah tersebut? 

J: Sebagaimana pelaku UKM pada umumnya masalahnya mendasarnya 

adalah pengetahuan ketrampilan dan sikapnya sehingga menyebabkan 

kurang berkembang dalam pengembangan usaha secara umumnya. 

T: Apakah upaya pemberdayaan UMKM jamu yang dilakukan selama ini sudah 

berhasil? 
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J: Secara umum pendampingan bersifat personal, sehingga ada beberapa 

UMKM sudah berhasil. 

T: Dalam upaya pemberdayaan tersebut, pendamping juga melakukan komunikasi 

dan interaksi, seperti apa praktik di lapangan? 

J: Dengan kunjungan dan komunikasi melalui media online ( HP / WA ), 

kunjungan lapangan, wawancara, konsultasi dan mengikutkan UMKM ke 

dalam pelatihan-pelatihan. 

T: Masalah apa saja yang dibicarakan dengan pelaku UMKM jamu yang 

didampingi? 

J: Bagaimana memberdayakan UMKM jamu, nah dalam upaya itu apa saja 

yang harus dibenahi, dilihat dari semua sisi. 

T: Kalau waktu komunikasi yang dilakukan kapan saja? 

J: Pastinya saat jam kerja, tapi bisa juga diluar jam kerja, biasanya melalui 

WA atau WAG. 

T: Apakah menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam berkomunikasi 

dengan pelaku UMKM jamu? 

J: Kalau untuk online ya cukup handphone. 

T: Kalau pola interaksi yang dilakukan pendamping sendiri seperti apa terhadap 

UMKM jamu? 

J: Online dan offline. 

T: Apakah pola interaksi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan tersebut 

sudah berjalan dengan normatif? 

J: Secara umum sudah berjalan relatif baik, kondisi Covid-19 menyebabkan 

pendampingan yang dilakukan menyesuaikan kondisi. 

T: Saat berinteraksi dengan pelaku UMKM jamu, apakah dibutuhkan adaptasi-

adaptasi tertentu? 

J: Tentu saja. 

T: Bagaimana posisi konsultan PLUT saat berinteraksi dengan pelaku UMKM 

jamu yang didampingi? 
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J: Kami ingin pelaku UMKM jamu yang kami dampingi sukses karena itu 

juga kesuksesan bagi kami. 

T: Selama ini, bagaimana respon pelaku UMKM jamu terhadap pesan-pesan atau 

informasi yang diberikan oleh konsulan, apakah sudah diakomodasi? 

J: Sudah, tapi ada juga yang belum. 

T: Apakah pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM jamu juga termasuk  

aplikasi penggunaan teknologi informasi? 

J: Termasuk, khususnya untuk pemasaran online melakui media sosial. 

T: Seperti apa kondisi riil UMKM jamu di Kabupaten Sukoharjo dalam 

penggunaan teknologi informasi? 

J: Masih minim yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan 

produk. Karena kondisi masing masing pelaku usaha berbeda beda, yang 

jelas belum semua UMKM jamu menggunakan teknologi informasi. 

T: Selama ini, pesan-pesan komunikasi yang dilakukan oleh pendamping PLUT 

apakah sudah diakomodasi oleh pelaku UMKM jamu? 

J: Sudah, sebagian besar bisa tersampaikan. 

T: Bagaimana hasil dari pendampingan selama ini, apakah pemberdayaan yang 

dilakukan sudah berhasil? 

J: Secara umum sudah. 

  

Transkrip Wawancara Informan 9 

Tanggal  : 17 Oktober 2020 

Lokasi   : Dukuh Banjarsari RT 3 RW 3, Desa Lorog, Kecamatan 

Tawangsari, Sukoharjo 

Informan 9  : Pelaku UMKM Jamu  

 

T: Sudah berapa lama Anda menggeluti usaha jamu? 

J: Dari Tahun 2017, kurang lebih hampir 2,5 Tahun. Sebelumnya sebagai 

penjual empon-empon di Pasar Nguter dari Tahun 2014-2016, karena ada 
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pembangunan pasar Nguter dan tidak mendapatakan tempat atau los, maka 

beralih usaha dirumah sendiri. 

T: Apakah Disdagkop dan UKM memberikan pembinaan dan pendampingan 

untuk memberdayakan UMKM jamu? 

J: Iya. 

T: Kalau jawabannya ya, seperti apa pembinaan dan pendampingan yang 

dilakukan? 

J: Pembinaan yang dilakukan dari Dinas melalui pendampingan pengurusan 

IUMK dan NIB, ikut pelatihan yang diadakan oleh Dinas. PLUT 

mendampingi untuk mendapatkan PIRT, Halal dan Pendaftaran Hak Cipta 

(Merk). Untuk saat ini masih proses pendampingan untuk mendapatkan izin 

BPOM. 

T: Apa kendala yang dihadapi terkait komunikasi pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT KUMKM Mandiri? 

J: Untuk tahun-tahun sebelumnya banyak pelatihan yang diadakan dan 

pendampingan baik oleh Dinas dan PLUT, tetapi untuk tahun 2020 karena 

ada Covid-19 berkurang. 

T: Kalau peran PLUT KUMKM Mandiri sendiri seperti apa dalam upaya 

pemberdayaan UMKM jamu tersebut? 

J: Mau menerima dari awal saya datang ke Kantor PLUT untuk tanya-

tanya. Kemudian setelah itu orang-orang PLUT yang mendatangi ketempat 

saya.  

T: Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT 

KUMKM terhadap UMKM jamu? 

J: Kebanyakan lewat WA group. Komunikasi intens dilakukan oleh seluruh 

anggota, tidak hanya dari teman-teman usaha jamu tetapi lebih banyak dari 

klaster lain terutama klaster makanan dan minuman. Karena jamu 

tradisional sekarang ini lebih modern dengan membuat bahan baku kering 

yang diseduh siap minum. 
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T: Apa saja yang dibicarakan dengan konsultan dalam upaya pemberdayaan 

UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Banyak, terutama kendala saat hendak mengembangkan usaha. Tidak 

punya modal cukup, belum punya izin, juga soal produksi dan 

pemasarannya. 

T: Biasanya, kapan melakukan komunikasi dengan konsultan PLUT dan apakah 

menggunakan sarana komunikasi tertentu? 

J: Saat ada kunjungan atau pertemuan-pertemuan, kalau ingin tanya ya 

langsung kirim WA. 

T: Sebagai pelaku UMKM jamu yang mendapat pendampingan, menurut Anda 

bagaimana pengaruh konsultan PLUT terhadap masalah yang dihadapi? 

J: Sangat besar karena usaha jamu saya jadi makin maju dan berkembang. 

T: Seperti apa pola interaksi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM Mandiri terhadap UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Dari Dinas dan PLUT serta ICSB selalu memberikan motivasi agar usaha 

yang saya geluti maju. Dari segi manajemen, produksi, pemasaran dan 

pengemasan diarahkan untuk bisa merekrut tetangga sebagai pekerja di 

bagian produksi dan pengemasan. Manajemen masih saya sendiri. Untuk 

pemasaran saya bekerjasama dengan reseller untuk memasarkan di online 

shop. 

T: Menurut Anda, apakah komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Menurut saya sudah. 

T: Apakah pola interaksi yang diterapkan oleh dinas dan PLUT sudah efektif? 

J: Sudah, tapi perlu ditingkatkan. 

T: Apakah ada adaptasi tertentu yang dilakukan saat berinteraksi dengan 

konsultan PLUT? 

J: Ya tetap ada. 

T: Apa yang diharapkan pada konsultan PLUT yang memberikan pendampingan? 
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J: Terus didampingi hingga usaha maju dan berkembang. 

T: Apakah pesan-pesan yang disampaikan PLUT KUMKM Mandiri dalam upaya 

pemberdayaan tersebut sudah diakomodasi atau diterapkan? 

J: Kalau saya sudah, semua informasi kan dari konsultan, tapi tergantung 

waktu juga, tidak serta merta. 

 

Transkrip Wawancara Informan 10 

Tanggal  : 24 Oktober 2020 

Lokasi   : Dukuh Ngampel RT 2 RW 8, Desa Ponowaren, 

Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo 

Informan 10  : Pelaku UMKM Jamu  

 

T: Sudah berapa lama Anda menggeluti usaha jamu? 

J: Dari Tahun 2015, kurang lebih hampir 5 Tahun. Sebelumnya sebagai 

penjual jamu gendong di Jakarta. 

T: Apakah Disdagkop dan UKM memberikan pembinaan dan pendampingan 

untuk memberdayakan UMKM jamu? 

J: Iya. 

T: Kalau jawabannya ya, seperti apa pembinaan dan pendampingan yang 

dilakukan? 

J: Melalui pelatihan-pelatihan, mendampingi saat pengurusan IUMK dan 

NIB, PLUT mendampingi untuk mendapatkan PIRT, halal dan pendaftaran 

merek,  serta membantu pembuatan profil usaha.  

T: Apa kendala yang dihadapi terkait komunikasi pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT KUMKM Mandiri? 

J: Dari Dinas dan PLUT mendorong untuk menjual ke pasar online, tetapi 

karena produksi hanya rumah tangga dan kurang paham tentang sosial 

media maka penjualan masih dilakukan secara tradisonal dan skala lokal, 

sehingga omset penjualan kurang berkembang. 
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T: Kalau peran PLUT KUMKM Mandiri sendiri seperti apa dalam upaya 

pemberdayaan UMKM jamu tersebut? 

J: Awalnya saya yang tidak tahu teknologi didampingi oleh PLUT untuk 

memasarkan lewat Instagram maupun Facebook. Baru-baru ini dari Dinas 

dan PLUT membantu untuk bisa memasukan produk saya untuk dijual di 

Indomaret lewat PT. Indomarco Prismatama. Dari info yang saya dapat 

produk sudah bisa diterima karena memenuhi syarat yang ditentukan 

tinggal menunggu pendaftaran kode barcode. 

T: Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT 

KUMKM terhadap UMKM jamu? 

J: Sangat terbuka dan cukup aktif. Setiap kali ada pelatihan sering 

diundang. Bebeapa kali juga diajak untuk mengikuti pameran, baik individu 

maupun kelompok secara gratis. 

T: Apa saja yang dibicarakan dengan konsultan dalam upaya pemberdayaan 

UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Berusaha untuk memberikan arahan untuk menambah pengalaman 

dengan aktif mengikuti pelatihan, berinteraksi dengan pelaku UMKM dari 

klaster lain. Apabila ada kesulitan dan masalah diberikan pendampingan 

dan arahan secara detail dan sampai tuntas, sehingga dulunya saya hanya 

sebagai penjual jamu gendong keliling sekarang bisa beralih usaha meskipun 

tidak murni jamu karena mengikuti perkembangan zaman yang jamu itu 

dikemas menjadi minuman instan. 

T: Biasanya, kapan melakukan komunikasi dengan konsultan PLUT dan apakah 

menggunakan sarana komunikasi tertentu? 

J: Kalau saya pakai handphone saja. 

T: Sebagai pelaku UMKM jamu yang mendapat pendampingan, menurut Anda 

bagaimana pengaruh konsultan PLUT terhadap masalah yang dihadapi? 

J: Sangat membantu karena konsultan memberikan solusi-solusi yang bisa 

diambil. 
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T: Seperti apa pola interaksi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM Mandiri terhadap UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Mereka itu melakukan kunjungan ke lokasu UMKM, kadang juga 

dikumpulkan dan diberi sosialisasi. 

T: Menurut Anda, apakah komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Sudah, mereka sangat terbuka. 

T: Apakah pola interaksi yang diterapkan oleh dinas dan PLUT sudah efektif? 

J:Efektif. 

T: Apakah ada adaptasi tertentu yang dilakukan saat berinteraksi dengan 

konsultan PLUT? 

J: Biasa saja apa adanya, kalau ada masalah yang saya sampaikan, tidak ada 

yang ditutup-tutupi. 

T: Apa yang diharapkan pada konsultan PLUT yang memberikan pendampingan? 

J: Bisa terus mendampingi hingga tuntas. 

T: Apakah pesan-pesan yang disampaikan PLUT KUMKM Mandiri dalam upaya 

pemberdayaan tersebut sudah diakomodasi atau diterapkan? 

J: Sudah. 

 

Transkrip Wawancara Informan 11 

Tanggal  : 31 Oktober 2020 

Lokasi   : Dukuh Brumbung RT 01 RW 02, Kelurahan Dukuh, 

Sukoharjo 

Informan 11  : Pelaku UMKM Jamu  

T: Sudah berapa lama Anda menggeluti usaha jamu? 

J: Sekitar 3,5 tahun. 

T: Apakah Disdagkop dan UKM memberikan pembinaan dan pendampingan 

untuk memberdayakan UMKM jamu? 

J: .Iya. 
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T: Kalau jawabannya ya, seperti apa pembinaan dan pendampingan yang 

dilakukan? 

J: Pembinaanya seperti sering diikutkan pelatihan-pelatihan, diberi 

pendampingan untuk meningkatkan kualitas produksi, pemasatan, dan 

lainnya.  

T: Apa kendala yang dihadapi terkait komunikasi pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT KUMKM Mandiri? 

J: Kalau kendala ya banyak, Bu. Yang namanya usaha kecil itu pasti modal 

terbatas, produksi seadanya, tidak punya izin, pemasaran masih tradisional. 

Ya gitu-gitu. 

T: Kalau peran PLUT KUMKM Mandiri sendiri seperti apa dalam upaya 

pemberdayaan UMKM jamu tersebut? 

J: Saat awal mulai didampingi ya mendapat kunjungan, dicari masalahnya 

apa untuk mengembangkan usaha. Kemudian konsultan PLUT mencarikan 

alternatif solusinya. Juga ikut pelatihan-pelatihan. 

T: Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT 

KUMKM terhadap UMKM jamu? 

J: Komunikasinya relatif baik karena saya kan masuk UMKM yang 

didampingi PLUT. Pokoknya dibantu hingga benar-benar berkembang. Baik 

sisi permodalan, produksi, perizinan, hingga pemasarannya. 

T: Apa saja yang dibicarakan dengan konsultan dalam upaya pemberdayaan 

UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Ya dalam upaya pengembangan usaha itu harus bagaimana, apa saja yang 

harus dibenahi, apa saja syarat untuk mengurus izin, dibantu pemasaran 

secara online juga.  

T: Biasanya, kapan melakukan komunikasi dengan konsultan PLUT dan apakah 

menggunakan sarana komunikasi tertentu? 

J: Saat ada kunjungan lapangan, saat ada pertemuan dengan komunitas 

UMKM, melalui WAG. Kalau pas tidak ada kegiatan, ya menggunakan HP 

untuk komunikasi. 
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T: Sebagai pelaku UMKM jamu yang mendapat pendampingan, menurut Anda 

bagaimana pengaruh konsultan PLUT terhadap masalah yang dihadapi? 

J: Bagi saya sangat besar karena awalnya usaha jamu saya masih sederhana, 

sekarang sudah punya izin, kemasan sudah menarik, pemasaran sudah 

online juga selain pemasaran yang offline juga. Juga diberi pelatihan soal 

bisnis, pendampingan mengurus izin. Banyaklah, Bu, peran konsultan PLUT 

sangat besar bagi saya karena telah banyak membantu. 

T: Seperti apa pola interaksi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM Mandiri terhadap UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Setahu saja secara langsung dan tidak langsung. 

T: Menurut Anda, apakah komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT 

sudah berjalan dengan relatif baik? 

J: Sudah. 

T: Apakah pola interaksi yang diterapkan oleh dinas dan PLUT sudah efektif? 

J: Sudah. 

T: Apakah ada adaptasi tertentu yang dilakukan saat berinteraksi dengan 

konsultan PLUT? 

J: Awal-awal pendampingan dulu, tapi setelah itu menjadi terbiasa.  

T: Apa yang diharapkan pada konsultan PLUT yang memberikan pendampingan? 

J: Harapannya ya pendampingan secara kontinyu, tapi karena ada pandemi 

Covid-19, ya harus menyesuaikan. 

T: Apakah pesan-pesan yang disampaikan PLUT KUMKM Mandiri dalam upaya 

pemberdayaan tersebut sudah diakomodasi atau diterapkan? 

J: Sudah, tapi ya tergantung waktu juga. Kadang kalau ada waktu ya 

langsung, kadangkala tertunda juga karena kesibukan. 
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Transkrip Wawancara Informan 12 

Tanggal  : 7 November 2020 

Lokasi   : Dukuh Turen RT 01 RW 08, Desa Ponowaren, 

Tawangsari 

Informan 12  : Pelaku UMKM Jamu  

 

T: Sudah berapa lama Anda menggeluti usaha jamu? 

J: 2 tahunan. 

T: Apakah Disdagkop dan UKM memberikan pembinaan dan pendampingan 

untuk memberdayakan UMKM jamu? 

J: Kalau PLUT itu masuk dinas nggak ya, saya mendapat pendampingan 

PLUT. 

T: Kalau jawabannya ya, seperti apa pembinaan dan pendampingan yang 

dilakukan? 

J: Sama dengan yang lain, ikut pelatihan, bimbingan teknis soal bisnis, 

pengembangan usaha, ikut pameran, didampingi saat mengurus izin, dan 

lain-lain. 

T: Apa kendala yang dihadapi terkait komunikasi pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT KUMKM Mandiri? 

J: Kadang tidak punya waktu untuk ngurus ini itu, contohnya untuk ngurus 

izin, kan syaratnya banyak.  

T: Kalau peran PLUT KUMKM Mandiri sendiri seperti apa dalam upaya 

pemberdayaan UMKM jamu tersebut? 

J: Ya bagus, lha wong dibantu, didampingi dari nol hingga punya izin, dulu 

kemasan produk saya biasa, saat ini lebih menarik. 

T: Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta PLUT 

KUMKM terhadap UMKM jamu? 

J: Komunikasinya cukup intensif, tapi sejak ada Covid-19, komunikasi lebih 

banyak secara online. 
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T: Apa saja yang dibicarakan dengan konsultan dalam upaya pemberdayaan 

UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Awalnya saya sharing masalah yang dihadapi selama menjalankan usaha. 

Kemudian konsultan PLUT membantu mencarikan solusi, mana yang baik 

dan bisa saya kerjakan. Intinya, masalah yang saya hadapi untuk 

mengembangkan usaha itu apa saja. 

T: Biasanya, kapan melakukan komunikasi dengan konsultan PLUT dan apakah 

menggunakan sarana komunikasi tertentu? 

J: Saat kunjungan lapangan atau pertemuan yang digelar oleh PLUT. Kalau 

tidak ada agenda pertemuan, ya lewat WAG atau mengirim WA secara 

personal. 

T: Sebagai pelaku UMKM jamu yang mendapat pendampingan, menurut Anda 

bagaimana pengaruh konsultan PLUT terhadap masalah yang dihadapi? 

J: Banyak membantu karena ikut mencarikan solusinya. Kan enek to Bu, 

saat ada masalah ada orang lain yang membantu. 

T: Seperti apa pola interaksi yang dilakukan oleh Disdagkop dan UKM serta 

PLUT KUMKM Mandiri terhadap UMKM jamu di Sukoharjo? 

J: Ya lewat pendampinga itu, karena ada pandemi Covid-19, ya lebih banyak 

berinteraksi secara online. 

T: Menurut Anda, apakah komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT 

sudah berjalan dengan normatif? 

J: Secara umum sudah relatif baik, meski terkadang juga tidak berjalan 

maksimal. Tapi, kalau saya pribadi sudah relatif baik. UMKM yang 

didampingi kan juga bisa datang ke kantor PLUT untuk konsultasi. 

T: Apakah pola interaksi yang diterapkan oleh dinas dan PLUT sudah efektif? 

J: Tergantung, lebih enak secara langsung, kalau dalam situasi saat ini 

banyak kendala. Kalau interaksi online kan juga terbatas, tidak bisa leluasa 

kalau bertemu langsung. 

T: Apakah ada adaptasi tertentu yang dilakukan saat berinteraksi dengan 

konsultan PLUT? 
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J: Pasti ada, harus bisa menyesuaikan diri agar interaksi berjalan lancar. 

T: Apa yang diharapkan pada konsultan PLUT yang memberikan pendampingan? 

J: Harus sabar menghadapi pelaku UMKM, kan orangnya beda-beda, Bu. 

T: Apakah pesan-pesan yang disampaikan PLUT KUMKM Mandiri dalam upaya 

pemberdayaan tersebut sudah diakomodasi atau diterapkan? 

J: Kalau saya sudah meski pelan-pelan, tahap demi tahap. 
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