
88 
  

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdullah, Ma’ruf. (2011). Wirausaha Berbasis Syari’ah. Banjarmasin: Penerbit  

  Antasari Pers. 

Amrin, Abdullah. (2007). Strategi Pemasaran Asuransi Syariah. Jakarta: Grasindo,  

  1- 2. 

Arifin, Johan. ( 2009). Etika Bisnis Islam. Semarang: Walisongo Press, 81. 

Assauri, Sofjan. (2004). Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 223- 

  234. 

Achmad, Herry Buchory & Djaslim Saladin. (2006). Dasar-Dasar Pemasaran Bank. 

  Bandung: Linda Karya, 45. 

Budiarta, Kustoro. (2009). Pengantar Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. 

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. 

Boyd, Harper W. (2000). Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategis  

  Dengan Orientasi Global. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 29 

David, J Hunger. (2003). Manajemen Strategi. Yogyakarta: Andi 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (2010). Bandung:  

  Diponegoro, 47 

J, Lexy Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja    

  Rosdakarya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2007). Jakarta : Balai Pustaka, 845 

Kasmir, (2007). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada  

Kotler, Philip. (1997). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo, 1(9), 9  

Mardani, (2014). Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group 

MCDaniel, Carl & Roger Gates. (2001). Riset Pemasaran Kontemporer. Jakarta:  

  Salemba Empat, 4 



89 
  

Muhammad, (2004). Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan  

  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 7 

Muhammad, (2002). Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu   

  Manajemen YKPN. I, 304 

Puspita, Devi Sari & Mefrina Yusniar. (2014). Prinsip-prinsip Bisnis. Bogor : CV   

  Rizeva Utama, 59 

Sartika, Tiktik & Soejoedono Rachman. (2002). Ekonomi Skala Kecil Menengah dan  

  Koperasi. Jakarta : Ghalia Indonesia, 30 

Suwiknyo, Dwi. (2010). Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir). Yogyakata:  

  Pustaka Pelajar, 128 

Swastha, Basu. (2002). Azas-Azas Marketing. Cet.V, Yogyakarta: Liberty  

  Yogyakarta, 147 

Tanjung, Azrul.M. (2017). Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian  

  Indonesia. Jakarta: Erlangga, 88-98. 

The New Oxford Illustrated Dictionary, (1982). Oxford University Press, 1466 

T, Mardikanto & Soebianto. (2017). Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif  

  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 

Usman, Husaini. (2011). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 

W, Charles lamb. (2001). Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat, 6  

Yun, Iswanto. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Universitas  

  Terbuka, 525 

Yusuf, Burhanuddin. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga  

  Keuangan Syariah. Cet. 1, Jakarta : Rajawali Pers, 24-25. 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Audhitd, Fitri. (2010). Strategi KBMT El-Umma dalam Mengembangkan UMKM di  

  Bogor. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Regalfa, Mohamad Margiono. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kecil  

  dan Menengah (UKM) melalui Marketing Online oleh Dinas Koperasi dan  

  UMKM Kabupaten Banyuwangi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



90 
  

Rif’atul, Anisa Rofiqoh. (2016). Pengembangan Ekonomi Masyarakat  

  Melalui Kerajinan Tanduk dan Kayu di Desa Pucanng, Kecamatan Secang,  

  Kabupaten Magelang. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Ulfah, Maria. (2005). Peranan BMT dalam memajukan usaha pedangan kecil di  

  sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah (Studi kasus BMT Cita Sejahtera  

  Ciputat Tangerang). Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta. 

Jurnal 

Aini, Muhammad. DKK. (2016). Analisis Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Gabus  

  (Channa Striata Bloch) Peserta Program Pemberdayaan Konsultan Keuangan  

  Mitra Bank (KKMB) Di Kalimantan Selatan (Studi Pemberdayaan KKMB di  

  Kota Banjarmasin). Universitas Lambung Makurat : Jurnal Ilmiah Perikanan  

  dan Kelautan Vol 4 No. 7. 

Direktorat Bantuan Sosial. (2007). Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan   

  dan trauma center. Jakarta: Departemen Sosial, 4 

Hasan, Ali. (2010). Marketing Bank Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia, 13  

Husni, M. (2009). Manajemen Strategi. Kudus : DIPA STAIN Kudus, 16-17 

Indiarti, Nurul. (2007). Entrepreneurship dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia.  

  Yogyakarta: Ardana Media, 78 

I, Primiana. (2007). Optimalisasi sinergitas pemberdayaan UKM. Jurnal Ilmiah  

  Trikonomika, cet. 6, 1-7 

Muhammad & R. Lukman Fauroni. (2002). Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis.  

  Jakarta: Salemba Diniyah, 141 

Rahman, Abdul Haruddin & Nisa Nasyra Rezki. (2017). Laporan Penelitian:  

  Mencari Solusi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Sulawesi Tenggara.  

  Kendari: Badan Litbang Prov. Sulawesi Tenggara 

Raudha, Bin Arif Hanoeboen dan Pudjihardjo Sasongko. (2012). Strategi  

  Pengembangan Usaha Perempuan Pelaku UMKM di Kota Ambon, 5 & 16.  

Rusli, Zaili. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Kebijakan, dan  

  Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Sarwoko, Endi. (2009). Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam  

  dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. Jurnal  

  Modernisasi Vol. 5 No. 3. 



91 
  

Sudjana, (2000). Strategi Pembelajaran. Bandung : Falah Production, 5 

Sukristono, (1992). Perencanaan Strategis Bank. Jakarta: Lembaga Pengembangan  

  Perbankan Indonesia, 337 

Sumodiningrat, (1997). Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.  

  Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 79 

Tambunan, Tulus. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta:  

  LP3ES, 11 

Website 

AY, Lubis. Pengembangan Usaha. repository.usu.ac.id. 

Bapennas, ’’Tenaga Pendamping PLUT-KUMKM’’ dalam kawasan.bappenas.go.id. 

http://cis-nasional.id/ 

http://dokumen.tips/dokuments/teknik-pengembangan-usaha.html 

Samsul, Hadi, ”Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro  

  Kecil dan Menengah” dalam https://pendamping-kumkm.com/category/plut/  

Tafsirweb.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cis-nasional.id/
http://dokumen.tips/dokuments/teknik-pengembangan-usaha.html
https://pendamping-kumkm.com/category/plut/


92 
  

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
  

 

 



94 
  

 



95 
  

 



96 
  

 



97 
  

 



98 
  

 



99 
  

 



100 
  

 



101 
  

PEDOMAN WAWANCARA 

Informan  : 

Waktu Wawancara  : 

1. Apa fungsi dari bidang kelembagaan? 

2. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

kelembagaan? 

3. Apa fungsi dari bidang sumber daya manusia (SDM)? 

4. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

sumber daya manusia (SDM)? 

5. Apa fungsi dari bidang produksi? 

6. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

produksi? 

7. Apa fungsi dari bidang pembiayaan? 

8. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

pembiayaan? 

9. Apa fungsi dari bidang pemasaran? 

10. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

pemasaran? 

11. Apakah PLUT  menerapkan sistem ekonomi syariah terhadap pendampingan 

UMKM? 

12. Bagaimana cara PLUT memberikan pelayanan yang optimal? 

13. Bagaimana cara PLUT memberikan pendampingan mengenai sikap kepada 

konsumen? 

14. Apa fungsi dari pembagian kelompok UMKM saat proses pendampingan? 

15. Hal apa yang sering ditekannya PLUT kepada UMKM saat proses 

pendampingan? 

16. Apakah PLUT sering memberikan evaluasi untuk pengembangan produk 

UMKM? 

17. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk? 

18. Apa kendala yang dihadapi  UMKM dalam proses peningkatan kualitas produk? 
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19. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang kelembagaan? 

20. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang sumber daya manusia (SDM)? 

21. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang produksi? 

22. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang pembiayaan? 

23. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang pemasaran? 

24. Darimana sumber dana pendampingan UMKM?  

25. Bagaimana hasil pendampingan PLUT terhadap UMKM hingga saat ini? 
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DAFTAR INFORMAN 

Kode Informan Nama Keterangan 

1-W Akbar Pimpinan PLUT KUMKM SULTRA 

2-W Rauf Konsultan Bidang Kelembagaan 

3-W Yamin Konsultan Bidang Sumber Daya 

Manusia 

4-W Pratiwi Konsultan Bidang Produksi 

5-W Anugrah Konsultan Bidang Pembiayaan 

6-W Fajar Konsultan Bidang Pemasaran 

7-W Vani UMKM 

8-W Dzakiyah UMKM 

9-W Rifa UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
  

DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 1-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 1 Juli 2020 

 

1. Apa fungsi dari bidang kelembagaan? 

Jawab  : Bidang Kelembagaan membantu para pelaku UMKM dalam hal 

memfasilitasi  legalitas, pendaftaran dan perizinan UMKM, serta advokasi 

perlindungan UMKM. 

2. Apa fungsi dari bidang sumber daya manusia (SDM) ? 

Jawab  : Bidang Sumber Daya Manusia ini membantu para pelaku UMKM dalam 

pengembangan skill sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produknya. 

3. Apa fungsi dari bidang produksi ? 

Jawab : Bidang produksi membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan 

kualitas produknya dengan cara melakukan pendampingan ke tempat para pelaku 

UMKM memproduksi. 

4. Apa fungsi dari bidang pembiayaan ? 

Jawab : Bidang Pembiayaan membantu para pelaku UMKM dalam hal permodalan 

dan pembiayaan seperti pembuatan proposal usaha, pengelolaan keuangan, dan 

penyusunan rencana bisnis. 

5. Apa fungsi dari bidang pemasaran ? 

Jawab : Dalam Bidang pemasaran membantu para pelaku UMKM dalam melakukan 

promosi baik secara langsung atau melalui media sosial, pameran, informsi pasar, dan 

pengembangan jaringan pemasaran. 

6. Apakah PLUT  menerapkan sistem ekonomi syariah terhadap pendampingan 

UMKM? 

Jawab : Dalam proses pendampingan yang kami jalankan, kami semua berdasar pada 

sikap ketuhanan, yang mana semua hal yang kita lakukan tidak boleh bertentangan 

dengan ajaran Islam. 

7. Bagaimana cara PLUT memberikan pelayanan yang optimal? 

Jawab : Agar bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap para UMKM, kami 

berupaya untuk bersikap dengan sangat professional. Oleh karena itu pada saat 
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pendampingan kami membuat beberapa kelompok UMKM berdasarkan jenis 

produknya agar dapat terjadi pendampingan yang optimal. 

8. Bagaimana cara PLUT memberikan pendampingan mengenai sikap kepada 

konsumen ? 

Jawab : Dalam proses pendampingan dan pelatihan kami selalu menekankan kepada 

UMKM agar menanamkan sikap jujur, berkomunikasi dengan santun dan 

bertanggung jawab. Karena dengan sifat itu konsumen mereka akan merasa nyaman 

dengan pelayanan yang mereka berikan. 

9. Apa kendala yang dihadapi  UMKM dalam proses peningkatan kualitas produk ? 

Jawab : Kendala yang di hadapi para pelaku UMKM itu sangatlah banyak, di 

antaranya yaitu terkait keterbatasan modal kerja untuk peningkatan kualitas produk, 

distribusi dan pengadaan bahan baku, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, 

keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan 

pekerja dan kualitas sumber daya manusia rendah juga kemampuan teknologi, 

sehingga para pelaku UMKM belum mengetahui cara pengurusan izin usaha. 

10. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang sumber daya manusia (SDM)? 

Jawab : Pelatihan yang kami lakukan di PLUT-KUMKM ini melihat rata-rata 

permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM seperti apa, kemudian permasalahan 

yang paling banyak di hadapi akan kami beri pelatihan, akan tetapi tidak semua para 

pelaku UMKM diundang, dalam hal ini mengundang sesuai usaha yang mereka 

jalankan, misalkan produk makanan dan minuman permasalahan mereka biasanya 

terkait kualitas produk yang kurang baik dan kemasan produk yang kurang menarik, 

maka yang kami undang pun juga pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan 

minuman. 

11. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang produksi? 

Jawab : Kami sering mengadakan pelatihan bertujuan agar mereka bisa melihat 

banyak produk yang lebih baik dari mereka, mereka bisa sharing dengan konsultan 

atau bagian galeri, serta sharing dengan para pelaku UMKM lainnya yang jauh lebih 

sukses, sehingga para pelaku UMKM dapat termotivasi untuk mengembangkan 

produk yang mereka miliki. 

12. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang pembiayaan? 

Jawab : Untuk mengatasi permasalahan pelaku UMKM yang masih kekurangan 

modal dalam pengembangan bisnis maka bidang pembiayaan akan membantu para 

pelaku UMKM dalam mengakses permodalan melalui dana hibah. 
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13. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi 

UMKM pada bidang pemasaran? 

Jawab : Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan 

kualitas produk kami juga mengadakan temu bisnis, studi lapang, dan gelar produk 

atau promosi produk di tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Nasional. 

14. Darimana sumber dana pendampingan UMKM ?  

Jawab : Sumber dana dalam proses pengembangan UMKM yaitu dari dana hibah 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). 

15. Bagaimana hasil pendampingan PLUT terhadap UMKM hingga saat ini ? 

Jawab : Sampai saat ini kami telah mempunyai sekitar 200 UMKM yang menjadi 

anggota pendampingan PLUT KUMKM, kemudian pada tahun 2019 kami 

mengarahkan para UMKM untuk mengisi stand Pusat Kuliner KUMKM yang telah 

kami bangun di areal kantor untuk mengenalkan produk UMKM kepada masyarakat. 

Sedangkan pada tahun 2020 kami belum melakukan kegiatan pendampingan ataupun 

pelatihan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan kami untuk 

tidak berkegiatan di luar rumah. 

16. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam pengurusan surat izin usaha ? 

Jawab : Berdasarkan hasil diskusi kami kepada UMKM, mayoritas UMKM kesulitan 

melampirkan denah lokasi dan bangunan, surat izin produksi makanan atau minuman 

kepada Dinas Kesehatan dan hasil uji laboraturium yang disarankan oleh Dinas 

Kesehatan. 

17. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam pengurusan pembiayaan ke Bank 

maupun Non Bank ? 

Jawab : Surat izin usaha yang membuat para UMKM belum bisa mengajukan 

pembiayaan pada Bank maupun Non Bank. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 2-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 4 Juli 2020 

1. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

kelembagaan? 

Jawab : Strategi yang dilakukan dalam bidang kelembagaan yaitu dengan 

memfasilitasi perizinan usaha bagi para pelaku UMKM seperti P-IRT, IUMK, Hak 

Merek, Hak Paten, Label Halal, kemudian kami juga melakukan sosialisasi terkait 

perizinan usaha disetiap acara atau momen yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro serta kami melakukan kerjasama dengan instansi lain baik negeri atau swasta 

terkait dengan perizinan sehingga kami lebih mudah untuk mengakses perizinan 

usaha. 

2. Apakah PLUT  menerapkan sistem ekonomi syariah terhadap pendampingan 

UMKM? 

Jawab : Semua proses pendampingan UMKM yang dilakukan PLUT KUMKM tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam 

3. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang kelembagaan? 

Jawab : Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan para UMKM yang 

belum mengetahui terkait perizinan usaha maka kami akan membantu para pelaku 

UMKM dalam mengurus perizinan tersebut. 

4. Berapa banyak UMKM yang telah memiliki surat izin usaha ? 

Jawab : Pada tahun 2018 kurang lebih ada 10 UMKM yang telah memiliki izin usaha 

P-IRT. Terbilang sedikit, karena memang hanya beberapa UMKM saja yang 

memenuhi syarat dan ketentuan dari pengurusan P-IRT tersebut.  

5. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Para UMKM sering kali kebingungan dalam pengurusan berkas surat izin 

karena ini hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 3-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Senin, 6 Juli 2020 

1. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

sumber daya manusia (SDM) ? 

Jawab : Kami mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM 

dengan teknologi berbasis internet, kemudian membentuk kelas bisnis atau usaha 

yang sama kemudian akan dibentuk sebuah kelompok sesuai dengan usahanya 

masing-masing, selain itu kami juga melakukan kunjungan produksi atau 

pendampingan bisnis kepada para pelaku UMKM. 

2. Bagaimana cara PLUT memberikan pelayanan yang optimal? 

Jawab : Kami mengelompokkan UMKM berdasarkan jenis produknya saat akan 

melakukan pendampingan ataupun pelatihan agar prosesnya lebih optimal. 

3. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang sumber daya manusia (SDM)? 

Jawab : Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan para pelaku 

UMKM yang masih memiliki skill yang rendah maka kami mengajak para pelaku 

UMKM untuk mengikuti pelatihan bisnis yang dilaksanakan di gedung PLUT-

KUMKM. 

4. Bagaimana cara PLUT memberikan pendampingan kepada UMKM agar berjalan 

dengan efisien? 

Jawab : Agar proses pelatihan berjalan dengan baik dan efisien dibuatlah pembagian 

kelompok berdasarkan jenis produk. Supaya pada saat pelaksanaannya UMKM lebih 

fokus, begitupun dengan materi yang akan diberikan. 

5. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Hanya beberapa UMKM saja yang pernah mengikuti pelatihan UMKM. 

Kebanyakan belum pernah mengikuti. Sehingga para UMKM hanya melakukan 

sesuatu yang mereka pahami saja. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 4-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 10 Juli 2020 

1. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

produksi ? 

Jawab : Strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM di 

Sulawesi Tenggara yaitu dengan memfasilitasi akses bahan baku, melakukan 

pelatihan tentang kemasan produk, kemudian melakukan pendampingan ke tempat 

produksi para pelaku UMKM. 

2. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang produksi? 

Jawab : Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan para UMKM yaitu 

dengan memperbaiki kualitas produk melalui pelatihan dan melakukan 

pendampingan ke para UMKM. 

3. Apa manfaat dari pelatihan kemasan yang diadakan PLUT ? 

Jawab : Pelatihan kemasan ini berfungsi agar UMKM paham betapa pentingnya 

kemasan yang baik sebelum memasarkan produk karena kemasan yang baik bisa 

membuat produk mereka terlihat lebih menjual di pasaran. 

4. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Para UMKM sering kali sulit mendapatkan bahan baku yang sesuai, seperti 

karena bukan musimnya ataupun bahan baku yang terlalu mahal. Sehingga kami 

berupaya untuk mengarahkan para UMKM untuk pandai memilih bahan baku. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 5-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Minggu, 12 Juli 2020 

1. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

pembiayaan? 

Jawab : Strategi yang kami lakukan yaitu dengan memfasilitasi akses pembiayaan 

melalui BRI, BNI, BPR, Bank Sultra, Koperasi, kemudian memfasilitasi akses 

permodalan melalui dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, 

memfasilitasi akses pembiayaan bagi PKL (Pedagang Kaki Lima) dari BAZNAS 

(Badan Amil Zakat Nasional) Sulawesi Tenggara. 

2. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang pembiayaan? 

Jawab : Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan para UMKM 

dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha maka kami akan membantu para 

pelaku UMKM mengakses pembiayaan di bank serta membantu dalam menyusun 

rencana bisnis para pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara. 

3. Bagaimana PLUT membantu UMKM dalam hal pembiayaan ? 

Jawab : Kami memfasilitasi UMKM untuk pembiayaan ke Bank maupun Non Bank 

agar UMKM bisa lebih mengembangkan produk yang dimiliki. 

4. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Hampir semua UMKM permasalahan utamanya adalah dana. Karena 

kurangnya dana yang mereka miliki, sehingga produk mereka susah untuk 

dikembangkan. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 6-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Minggu, 12 Juli 2020 

1. Strategi pendampingan apa yang dilakukan PLUT terhadap UMKM pada bidang 

pemasaran? 

Jawab : Strategi yang kami lakukan yaitu memasarkan produk UMKM binaan PLUT-

KUMKM melalui promosi maupun pameran ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, 

serta pemasaran secara modern baik melalui media sosial atau e-commerce. 

2. Apakah PLUT  menerapkan sistem ekonomi syariah terhadap pendampingan 

UMKM? 

Jawab : Kami selalu berupaya untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan 

ajaran Islam, seperti halnya dalam hal pemasaran para UMKM harus berkata dengan 

jujur, santun dan bertanggung jawab disaat mereka melakukan kesalahan. Agar 

terciptanya jual-beli yang nyaman. 

3. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang pemasaran? 

Jawab : Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan para UMKM yaitu 

membantu para UMKM dalam melakukan promosi melalui pameran baik di kota atau 

luar kota, dan memberikan informasi peluang pasar. 

4. Bagaimana PLUT membantu memasarkan produk UMKM ? 

Jawab : Kami sering mengajak UMKM untuk aktif mengikuti pameran yang 

diadakan di dalam kota maupun di luar kota. Agar produk yang mereka miliki bisa 

lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. 

5. Apa yang menjadi kendala UMKM dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : UMKM sering kali hanya memasarkan produk mereka dijalanan ataupun 

tetangga saja. Sehingga produk yang mereka miliki cukup susah untuk dikenal secara 

luas. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 7-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 3 Juli 2020 

1. Apa fungsi dari pembagian kelompok UMKM saat proses pendampingan ? 

Jawab : Kami memiliki kelompok saat melakukan pendampingan dan pelatihan, 

fungsinya agar memudahkan pendampingan dan juga agar kami bisa saling 

membantu UMKM lain yang kebingungan saat diberikan pendampingan. 

2. Hal apa yang sering ditekannya PLUT kepada UMKM saat proses pendampingan ? 

Jawab : Kami selalu diberikan arahan agar mau mengembangkan produk lebih besar 

lagi dengan kualitas yang baik. Supaya produk yang kami miliki bisa bersaing di 

pasaran. 

3. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang produksi? 

Jawab : Pelatihan yang pernah saya ikuti di PLUT-KUMKM yaitu pelatihan tentang 

peningkatan kualitas produk dengan cara membuat produk baru, selain itu kami juga 

di berikan pelatihan inovasi ditekankan pada kemasan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas yang saya miliki. 

4. Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah diberikan pendampingan oleh PLUT? 

Jawab : Pelatihan yang pernah saya ikuti di PLUT-KUMKM yaitu pelatihan tentang 

peningkatan kualitas produk dengan cara membuat produk baru, selain itu kami juga 

di berikan pelatihan inovasi ditekankan pada kemasan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas yang saya miliki. 

5. Bagaimana bentuk pelatihan yang diadakan oleh PLUT ? 

Jawab : Salah satu bentuk pelatihan yang diadakan PLUT adalah pelatihan dengan 

mengelompokkan UMKM sesuai jenis produknya. Adapun untuk jadwal pelatihan 

akan diinfokan saat persiapan telah selesai.  

6. Apa yang menjadi kendala dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Belum adanya surat izin usaha yang membuat belum bisa mengajukan 

pembiayaan pada Bank maupun Non Bank. 
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7.  Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk ? 

Jawab : Permasalahan yang saya hadapi sebelum mengetahui adanya PLUT-

KUMKM yaitu terkait perizinan usaha seperti P-IRT, karena saya kurang mengetahui 

terkait informasi tersebut. Sehingga produk yang saya tawarkan ke konsumen belum 

memiliki kualitas yang baik, karena belum memiliki perizinan usaha dan belum 

adanya label usaha. 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 8-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 3 Juli 2020 

1. Hal apa yang sering ditekannya PLUT kepada UMKM saat proses pendampingan ? 

Jawab : Kami selalu diberitahu untuk saling membantu, saling mengajarkan apa yang 

kita ketahui kepada UMKM lain, agar dalam proses pendampingan semua bisa 

berkembang bersama-sama. 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk ? 

Jawab : Sebelum saya menjadi anggota binaan PLUT-KUMKM saya tidak pernah 

mengikuti pelatihan terkait UMKM, saya hanya melakukan usaha sendiri tanpa ada 

bimbingan maupun pelatihan. 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk ? 

Jawab : Selain dari bahan baku permasalahan yang saya hadapi yaitu terkait modal, 

kurangnya modal yang saya miliki untuk pengembangan usaha saya sehingga ketika 

permintaan banyak saya tidak bisa memenuhi. 

4. Apa upaya yang dilakukan PLUT  dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM 

pada bidang pemasaran? 

Jawab : Biasanya PLUT-KUMKM itu juga mengadakan gelar produk atau promosi 

produk UMKM pada event yang di selenggarakan oleh PLUT-KUMKM atau dinas 

terkait, kami di berikan stand untuk pameran produk bertujuan agar produk yang 

kami miliki dikenal oleh masyarakat. 

5. Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah diberikan pendampingan oleh PLUT? 

Jawab : Sebelum saya diberikan pendampingan oleh PLUT, saya belum memiliki izin 

usaha karena tidak paham dengan prosedurnya. Tetapi setelah bergabung dan sesuai 

dengan ketentuan pengurusan P-IRT, saya telah memiliki izin usaha P-IRT.  

6. Bagaimana PLUT membantu memasarkan produk UMKM ? 

Jawab : Biasanya PLUT-KUMKM itu juga mengadakan gelar produk atau promosi 

produk UMKM pada event yang di selenggarakan oleh PLUT-KUMKM atau dinas 

terkait, kami di berikan stand untuk pameran produk bertujuan agar produk yang 

kami miliki dikenal oleh masyarakat. 
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7. Apakah ada perkembangan produk yang Ibu/Bapak miliki setelah diberikan 

pendampingan oleh PLUT ? 

Jawab : Sebelum diberikan pendampingan oleh PLUT saya kebingungan dan 

kesulitan mengembangkan usaha saya karena minimnya modal yang saya miliki. 

Tetapi setelah diberikan pendampingan oleh PLUT saya akhirnya bisa meminjam 

uang dari Bank untuk mengembangkan usaha saya. 

8. Apa yang menjadi kendala dalam proses meningkatkan kualitas produk ? 

Jawab : Sulitnya pengurusan berkas yang ditentukan seperti, denah lokasi dan denah 

bangunan, surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan dan 

hasil uji laboraturium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan’’. (Dzakiyah, 

Wawancara, 3 Juli 2020) 
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DATA WAWANCARA 

Kode Informan : 9-W 

Peneliti : Ulfi Nur Ma’rifah 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 3 Juli 2020 

1. Apakah PLUT sering memberikan evaluasi untuk pengembangan produk UMKM ? 

Jawab : PLUT KUMKM memberikan kami semua peluang untuk berkembang, agar 

produk yang kami miliki bisa dikenal secara luas. Oleh karena itu disaat kami 

diberikan saran dan kritik. Kami harus berupaya menerapkan sesuai dengan arahan. 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk ? 

Jawab : Permasalahan yang saya hadapi sebelum bergabung di PLUT-KUMKM yaitu 

tentang pemasaran produk yang saya miliki, karena banyak masyarakat atau 

konsumen yang belum mengetahui produk saya miliki. 

3. Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah diberikan pendampingan oleh PLUT? 

Jawab : Dulu sebelum saya mengikuti pelatihan tentang kemasan produk, produk 

saya hanya menggunakan kemasan biasa yang tidak memiliki merek. Tetapi, disaat 

saya mengikuti pelatihan dan menerapkannya. Akhirnya kemasan produk saya 

terlihat lebih baik dari sebelumnya. 

4. Bagaimana PLUT membantu memasarkan produk UMKM ? 

 Jawab : PLUT sering melakukan pameran dan mengajak kami UMKM untuk selalu 

memajang produk yang kami miliki disetiap kegiatan. Entah di dalam kota maupun di 

luar kota. Kami juga dibantu memasarkan produk di Facebook dan Instagram milik 

PLUT.  

5. Apakah ada perkembangan produk yang Ibu/Bapak miliki setelah diberikan 

pendampingan oleh PLUT ? 

Jawab : Sebelum mengetahui adanya PLUT-KUMKM produk yang saya miliki hanya 

saya jual ke teman dan tetangga karena kurangnya wawasan dalam hal bisnis UMKM 

ini, dahulu kemasan yang saya gunakan dalam menjual keripik rumput laut ini juga 

menggunakan plastik biasa tanpa adanya desain kemasan dan izin usaha, dan setelah 

mengetahui adanya PLUT-KUMKM ini saya membawa produk saya ke PLUT-

KUMKM di sana saya di beri banyak masukan terkait kemasan yang saya gunakan 

untuk diganti menggunakan aluminium foil, kemudian diberikan arahan dalam 

pembuatan lebel dan P-IRT. 

6. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas produk ? 
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Jawab : Permasalahan yang saya hadapi dalam menjalankan bisnis olahan rumput laut 

ini yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku ketika musim hujan dengan intensitas 

angina kencang, sehingga mempengaruhi pasokan produk yang saya miliki. 
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