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LAMPIRAN 

Interview Guide 

Informan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur (bidang pembiayaan) dan pelaku UMKM di Jawa 

Timur 

Fokus pertanyaan : Implementasi kebijakan dana bergulir pada 

UMKM di Jawa Timur 

Interview Guide dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur (bidang pembiayaan) 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

a. Apa tujuan utama dari implementasi kebijakan dana 

bergulir? 

b. Siapa saja sasaran penerima dana bergulir? 

c. Kriteria seperti apa yang dapat dikatakan sebagai 

penerima dana bergulir?  

d. Berapa jumlah penerima dana bergulir? 

 

2.  Sumber daya 

a. Siapa saja pihak aparatur yang dilibatkan dalam 

implementasi kebijakan dana bergulir? 

b. Bagaimana pengaruh implementasi dana bergulir 

terhadap sumber daya manusia? 

c. Berasal dari mana sumber daya finansial dana bergulir? 

 

3.  Karakteristik agen pelaksana 

a. Bagaimana struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur? 
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b. Bagaimana struktur organisasi bidang pembiayaan? 

c. Bagaimana tata kerja pelaksanaan dana bergulir? 

d. Bagaimana tugas, pokok, dan fungsi dari bidang pembiayaan 

dalam memfasilitasi dana bergulir? 

e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengajuan dan penyaluran 

dana bergulir? 

f. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan dana 

bergulir? 

g. Berapa jumlah plafon pinjaman dana bergulir bagi UMKM? 

h. Bagaimana kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM 

kepada penerima dana bergulir? 

i. Bagaimana proses evaluasi dan monitoring dana bergulir? 

j. Apakah pengajuan dana bergulir bagi UMKM sudah bisa 

dilakukan secara online? 

k. Adakah kendala yang dialami selama pelaksanaan dana 

bergulir? 

l. Bagaimana strategi agen pelaksana/dinas terkait dalam 

mengatasi kredit macet? 

 

4.   Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

a. Bagaimana dampak implementasi kebijakan dana bergulir 

terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik? 

b. Bagaimana dampak implementasi kebijakan dana bergulir 

bagi kondisi perekonomian UMKM di masa pandemi? 

c. Apakah pihak dari elite politik juga ikut terlibat dalam 

implementasi kebijakan dana bergulir? 
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Interview Guide 

Informan : Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 

Fokus pertanyaan : Implementasi kebijakan dana bergulir pada 

UMKM di Jawa Timur 

Interview Guide dengan pihak pelaku UMKM penerima dana 

bergulir 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

a. Apakah proses penyaluran dana bergulir sudah tepat 

sasaran dan sesuai dengan standar yang diharapkan? 

b. Mengapa lebih memilih untuk mengajukan pinjaman 

dana bergulir? 

 

2. Sumber daya 

a. Bagaimana pengaruh dana bergulir terhadap sumber 

daya finansial pada usaha yang dijalankan? 

b. Berapa jumlah pegawai yang bekerja pada usaha yang 

dijalankan? 

 

3. Karakteristik agen pelaksana 

a. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pihak dari 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur selaku agen pelaksana dalam 

mensosialisasikan dan menyalurkan dana bergulir ? 

b. Bagaimana proses pengajuan dana bergulir? 

c. Adakah kendala yang dihadapi pada saat mengajukan 

dana bergulir? 

 

4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 
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a. Bagaimana pengaruh/dampak dana bergulir terhadap 

kondisi perekonomian pada usaha yang dijalankan? 

b. Bagaimana pengaruh dana bergulir terhadap pendapatan 

pada usaha yang dijalankan selama pandemi 

berlangsung? 

c. Apakah pernah mengalami kredit macet pada pinjaman 

dana bergulir? 

d. Apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan 

sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dana 

bergulir ? 
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Dokumentasi Wawancara dan Observasi 
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Surat Permohonan Izin Penelitian  
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Surat Rekomendasi Penelitian 
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Surat Penerimaan Izin Penelitian 
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Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lembar Revisi Dosen Penguji 1 
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Lembar Revisi Dosen Penguji 2 
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Lembar Revisi Dosen Penguji 3 
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Bukti Persetujuan Dosen Penguji 1 
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Bukti Persetujuan Dosen Penguji 2 
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Bukti Persetujuan Dosen Penguji 3 
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Hasil Turnitin Jurnal 
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