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Lampiran 

 

 
 



Pertanyaan : 

1. Adakah manfaat dalam pemberian dana PUAP? 

2. Adakah program serupa yang diterima sebelum program PUAP ini dicanangkan? 

 

1. Kelompok Bumi Karya 

a. Nama  : Harto Mulyono (ketua).   

Umur : 68 tahun. 

Alamat  : Sentono, Sentono. 

Selama saya menjadi petani saya belum pernah mendapat bantuan lain selain dana ini dan 

menurut saya denga adanya bantuan ini sangat membantu dalam pengelolan lahan 

pertanian yang saya miliki. 

b. Nama  : Parjono. 

Umur : 67 tahun. 

Alamat  : Sentono, Sentono. 

Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah memikirkan petani kecil seperti kami, dengan 

adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu sekali karena saya bisa mendapatkan dana 

pinjaman sebagai modal pengembangan usaha tani saya sekarang sehingga pertanian saya 

semakin maju. 

c. Nama  : Saminto. 

Umur : 64 tahun. 

Alamat  : Maken, Sentono. 

Untuk dana serupa menurut saya belum pernah baru PUAP ini yang saya dapatkan dan 

menurut saya Alhamdulillah ada dana seperti ini yang diberikan pemerintah sehingga 

dapat membantu petani kecil seperti saya dalam menggarap sawah yang saya miliki 

dengan bantuan modal yang ada.   



d. Nama  : Ponimin. 

Umur : 63 tahun. 

Alamat  : Kalangan, Sentono. 

Dengan adanya bantuan ini saya rasa sangat membantu saya dan teman-teman petani 

lainnya dalam memperoleh dana guna mengembangakan usaha pertaniaan kami terlebih 

ini adalah bantuan pertama yang diberikan pemerintah untuk petani kecil seperti saya. 

e. Nama  : Harno Sriyono. 

Umur : 67 tahun. 

Alamat  : Candran, Senton. 

Setau saya belum pernah ada bantuan serupa yang diberikan untuk petani, selama ini 

kami hanya mengandalkan harga bibit yang murah supaya pengeluaran kami tidak terlalu 

banyak tetapi alhamdulillah dengan bantuan ini kami merasa sangat terbantu.  

f. Nama  : Sutanto. 

Umur : 44 tahun. 

Alamat  : Candran, Senton. 

Namanya petani kecil kami hanya berharap bantuan dalam pengembangan pertanian yang 

saya kelola terlebih dengan naiknya semua harga saat ini  bantuan dana PUAP ini 

sangatlah membantu bagi saya. 

g. Nama  : Sariman. 

Umur : 60 tahun. 

Alamat  : Maken, Sentono. 

Sebenarnya bantuan semacam ini sangat saya nantikan terlebih dengan keadaan saat ini 

semua harga naik saya kesulitan membeli pupuk, benih padi serta kebutuhan yang saya 

butuhkan dalam hal pertanian, sehingga bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi 

serta bagi petani kecil yang lain.   



h. Nama  : Sutardiyono. 

Umur : 63 tahun. 

Alamat  : Dagaran, Sentono. 

Setahu saya belum pernah ada bantuan yang dikhususkan bagi petani biasanya bantuan 

yang ada untuk pengembangan desa dan bantuan bagi warga kurang mampu saja. 

Alhamdulillah sekarang pemerintah telah memikirkan nasip petani kecil di desa seperti 

saya yang sangat membutuhkn bantuan dana semacam ini. 

i. Nama  : Hadi Mulyono. 

Umur : 68 tahun. 

Alamat  : Sawahan, Sentono. 

Hanya bisa bersyukur saja dengan adanya bantuan ini karena saya merasa sangat terbantu 

dengan adanya bantuan semacam ini karena bantuan semaam ini baru pertama kali saya 

terima. 

j. Nama  : Sunarno. 

Umur : 56 tahun. 

Alamat  : Dagaran, Sentono. 

Banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan dan mahalnya biaya kebutuhan dalam hal 

pengelolaan lahan pertanian, bantuan ini sangatlah membantu bagi saya pribadi terlebih 

ini bantuan pertama yang saya terima. 

 

2. Kelompok Mardi Luhur 

a. Nama  : Suyadi (ketua). 

Umur  : 51 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 



Alhamdulillah saya merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan pemerintah 

saat ini melalui PUAP. 

b. Nama  : Mulyadi. 

Umur  : 60 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 

Kalau bantuan semacam ini baru sekali saya terima, dan menurut saya bantuan semacam 

ini harus terus diadakan karena petani sangatlah merasa terbantu dengan adanya bantuan 

modal yang diberikan pemerintah bagi petani kecil seperti saya. 

c. Nama  : Hadi Mulyono. 

Umur  : 68 tahun. 

Alamat  : Candran, Sentono. 

Alhamdulillah saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan semacam ini 

semoga saja bantuan semacam ini terus  dilaksanakan karena mengingat ini bantuan 

pertama yang saya terima jadi saya merasa sangat terbantu. 

d. Nama  : Sunarto. 

Umur  : 52 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 

Dengan adanya bantuan ini membantu saya untuk biaya pengolahan lahan sawah sampai 

dengan biaya yang lain yang saat ini masih ada kelangkaan atau mahal.  

e. Nama  : Joko Subroto. 

Umur  : 42 tahun. 

Alamat  : Maken, Sentono. 

Dengan mahalnya upah tenaga dan mahalnya pupuk alhamdullilah saya dapat pinjaman 

dari GAPOKTAN sehingga sangat membantu bagi saya sebagai petani kecil. 

 



f. Nama  : Slamet Wiyono. 

Umur  : 63 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 

Dana semacam ini baru sekali ini saya terima dari pemerintah, kami berharap mudah-

mudahan bantuan serupa dapat terus diadakan. 

g. Nama  : Sugiman. 

Umur  : 46 tahun. 

Alamat  : Candran, Sentono. 

Alhamdulillah saya sangat merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal berjangka ini 

karena sangat membantu saya dalam  pengolahan dan pengembangan pertanian yang saya 

kelola. 

h. Nama  : Pandimin. 

Umur  : 52 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 

Saya sabagai petani berharap mudah-mudahan pinjaman kredit berjangka untuk tahun 

berikutnya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. 

i. Nama  : Mitro Darsono. 

Umur  : 69 tahun. 

Alamat  : Kalangan, Sentono. 

Saya merasa bangga dan senang karena sebelum adanya pinjaman dana PUAP ini sangat 

sulit sekali mendapatkan modal untuk biaya garap. 

 

 

 

 



 

j. Nama  : Hartoyo. 

Umur  : 46 tahun. 

Alamat  : Plumbon, Sentono. 

Banyaknya kebutuhan dalam mengelola tanah sawah dana pinjaman berjangka dari PUAP 

sangatlah membantu saya dalam mencukupi kebutuhan saya dalam mengelola tanah 

pertanian.  

 


