
       DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana awal mula program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat 

dilaksanakan? 

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait penerapan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE)? 

3. Darimana sumber dana batuan KUBE diberikan? Dan berapa jumlah dana yang 

diberikan? 

4. Apa dampak yang terlihat dari penerapan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi DIY? 

5. Darimana sumber informasi yang didapatkan masyarakat terkait program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)? 

6. Bagaimana bentuk dan penerapan sosialisasi program KUBE yang dilakukan 

kepada masyarakat? 

7. Bagaimana tingkat pemahaman dan rasa tertarik (minat) masyarakat setelah 

mendapatkan informasi terkait program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)? 

8. Bagaimana pengetahuan anggota KUBE tentang maksud (tujuan) dari program 

KUBE? 

9. Siapa saja sasaran atau target dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ? 

10. Apakah sudah sesuai target kriteria orang-orang yang mendapatkan pelatihan 

keterampilan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)? 



11. Apakah anggota KUBE adalah masyarakat yang tidak memiliki keterampilan? 

12. Sejak kapan memperoleh bantuan program pelatihan keterampilan melalui KUBE? 

13. Apakah waktu memperoleh program pelatihan keterampilan melalui KUBE sudah 

tepat? 

14. Apakah kuantitas (jumlah) waktu memperoleh waktu program pelatihan 

keterampilan melalui KUBE sudah tepat? 

15. Apakah masyarakat anggota program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat 

mengembangkan pengetahuan mereka terkait tujuan KUBE? 

16. Apakah setelah adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat 

anggota KUBE telah mampu mengembangkan sikap kemadirian dan menciptakan 

keterampilan dalam diri mereka? 

17. Bagaimana perubahan dalam bentuk nyata mereka setelah adanya program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)? 

18. Bagaimana motivasi, kesiapan diri, kreativitas, dan sikap sosialisasi anggota 

sebelum dilaksanakannya program pelatihan keterampilan melalui Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE)? 

19. Bagaimana motivasi, kesiapan diri, kreativitas, dan sikap sosialisasi anggota 

sesudah dilaksanakannya program pelatihan keterampilan melalui Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE)? 

20. Apakah partisipasi anggota masyarakat KUBE menjadi factor penghambat dalam 

pelaksanaan program KUBE? 



21. Apakah tingkat pendidikan menjadi factor penghambat pelaksanaan program 

KUBE? 

22. Apakah ada perencanaan pemerintah dalam pelaksanaan program KUBE 

menghambat jalannya program KUBE? 

23. Apakah kesadaran terhadap nilai-nilai local menjadi factor pendukung pelaksanaan 

program KUBE? 

24. Apakah pendekatan yang menyatu dan menyeluruh menjadi factor pendukung 

pelaksanaan program KUBE? 

25. Apakah wujud pengembangan sumber daya manusia menjadi factor pendukung 

keberhasilan program KUBE? 

26. Bagaimana awal mula program KUBE dilaksanakan di Desa Caturharjo? 

27. Apa jenis usaha pelatihan keterampilan melalui Program KUBE yang dilaksanakan 

di Desa Caturharjo? 

28. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan dan keanggotaan KUBE di Desa 

Caturharjo? 

29. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program KUBE?  

30. Bagaimana tingkat keberhasilan KUBE di Desa Caturharjo? 

 


