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BAB II 

METODOLOGI 
 
 

Metodologi Survey Baseline 
 

 
Metodologi Survey Baseline  terdiri dari data sekunder yang berasal dari 
pihak PUSKOWANJATI dan data hasil survey yang diperoleh dari masing-

masing Kopwan, Data sekunder ini dijadikan acuan awal untuk mengetahui 
kondisi umum (baik lokasi dan bangunan calon MCT, hingga pihak-pihak 

yang mendukungnya PT.PLN, PT.TELKOM & ISP).  
 
Untuk menggali lebih dalam data dan informasi yang diperlukan, Tim 

Pelaksana Kegiatan Survey melakukan : 
 

1. Survey 
Dilakukan dengan cara melakukan kuesioner kepada Kopwan calon 
MCT, yang berisi beberapa pertanyaan, baik kuantitatif maupun 

kualitatif. 
 

2. Wawancara Mendalam 
Dilakukan dengan mewawancarai dengan pihak Kopwan selaku calon 
MCT untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi daerah setempat 

khususnya menyangkut kondisi bangunan yang akan digunakan 
sebagai tempat MCT. Wawancara dilakukan antara lain dengan PIC di 

Kopwan, PLN, Telkom, dan ISP. 
 

3. Observasi 

Dilakukan untuk memberikan penilaian atas suasana lokasi Survey, 
termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi 

tempat dan lingkungan tempat calon MCT yang dinilai memiliki potensi 
untuk dikembangkan lebih lanjut.  
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Lokasi Survey 
 

Lokasi Survey adalah masyarakat dalam satuan kepala keluarga yang berada 
di 12 Lokasi yang menjadi target Survey Baseline, yaitu : 

 

No 
Lokasi 

Survey 
Primer Koperasi Alamat 

1 Lamongan RAHAYU - LAMONGAN Jl. Suwoko No.27, Lamongan 

2 Cepu 
WANITA MANDIRI - 
CEPU Jl. Olahraga No. 4, Cepu 

3 Ngawi SETIA RAHAYU Jl. Raya Solo,Paron, Ngawi 

4 Madiun SIDOMUKTI Ds.Kenongorejo-Pilangkenceng, Madiun 

5 Nganjuk WANITA MANDIRI  Jl. Raya No. 43, Jatikalen, Nganjuk 

6 Kediri RUKUN WANITA JAYA Ds. Mukuh - Kec. Pagu, Kediri 

7 Blitar ANGGREK Ds Sumberingin RT.03/RW.09 Kec Sanankulon, Blitar 

8 Malang CITRA KARTINI Jl.Raya No.45,Sumber Pucung, Malang 

9 Lawang CITRA LESTARI Jl. Dr. Cipto No.22,Lawang 

11 Bangkalan WANITA UTAMA Jl. KH. Achmad Marzuki No.30 A, Bangkalan 

12 Sumenep POTRE KONENG Jl. Dr. Cipto Desa Kolor - Sumenep 

13 Surabaya SETIA BHAKTI WANITA Jl.Jemur Andayani No.55,Surabaya  

14 Batu KARTINI MANDIRI Jl.Teratai 05 Krajan,Giripurno,Bumiaji, Batu 

 
 

 

Pengumpulan Data 
 

Untuk menumpulkan data kuisioner Survei Baseline maka diperlukan 
kunjungan dan observasi ke lokasi calon MCT, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara sisi teknis kepada pihak Kopwan 
berkaitan dengan akan ditunjuk sebagai salah satu tempat MCT, selain itu 
juga dilakukan observasi di lokasi bangunan atau tempat yang akan 

dijadikan penempatan telecenter dengan melakukan pemotretan tempat, 
penggambaran design tempat, kelayakan bangunan, kondisi listrik yang ada 

saat ini, dll, sesuai dengan data quisioner yang telah dibuat. 

 

Variabel Assessment 
 

Guna mendapatkan kesimpulan atas Survey Baseline ini, beberapa variabel 
yang ingin digali adalah : 
 

1. Identitas umum  
Variabel ini mencakup pertanyaan-pertanyaan umum tentang identitas 

kopwan, Struktur Organisasi, Usia para Anggota, pendidikan terakhir, 
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untuk menggali kemampuan dari SDM dalam kesiapan menerima 
transfer knowledge / pelatihan dalam penggunaan internet 

 
2. Lokasi 

Variabel ini dipergunakan untuk melihat kondisi lokasi dalam 

penentuan tempat MCT secara umum, apakah bangunannya layak 
untuk ditempati sebagai Telecenter, apakah support jalan cukup baik 

untuk mengakses tempat tersebut? 
 

3. PLN 

Variabel ini diperlukan untuk melihat dukungan dari pihak PLN, apakah 
ada support untuk penambahan daya oleh pihak PLN, jika lokasi MCT 

tersebut terpilih. Serta biaya-biaya yang diperlukan untuk 
penambahan daya tersebut.  
 

4. TELKOM 
Variable ini diperlukan untuk melihat dukungan dari pihak TELKOM 

dengan tujuan apakah lokasi tersebut memungkinkan untuk 
penambahan line telephone untuk mensupport layanan ISP yang 
melalui telephone. 

 
5. ISP (Internet Service Provider) Jasa Layanan Internet 

Variable ini diperlukan untuk melihat dukungan dari pihak ISP dengan 
tujuan apakah lokasi tersebut memungkinkan untuk dilayani jaringan 
internetnya. 

 
 

Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Laporan 
 

Data yang terkumpul, baik itu data sekunder maupun data hasil survey, 
wawancara mendalam dan observasi, ditabulasikan (untuk data yang 
berbentuk kuantitatif), dirangkum (untuk data yang berbentuk kualitatif), 

kelompokkan dan analisa sesuai dengan variabel Survey Baseline yang telah 
ditentukan sebelumnya.  

 
Struktur penulisan laporan Survey Baseline, diawali dengan penjelasan 
mengenai karakteristik calon MCT dalam aspek teknis. Pada bab empat ini 

dipaparkan sekilas mengenai Karateristik Calon MCT Dalam Aspek Teknis, 
yang meliputi bangunan tempat MCT, dukungan pihak PLN, Telkom, dan ISP,  

 
Selanjutnya, pada bab lima,  dilakukan analisa atas data yang diperoleh dari 

hasil survey, wawancara mendalam, dan observasi, untuk menilai variabel-
variabel yang telah ditentukan. Hasil analisa data tersebut dirangkum untuk 
mendapatkan Kesimpulan atau Rekomendasi atas kelayakan calon MCT, 
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dengan segala keterbatasan, hambatan dan konsekwensi dalam hal 
pilihan-pilihan teknis yang perlu diambil tentunya. 
 
Diharapkan rekomendasi tersebut dapat menjadi informasi awal untuk 

melakukan pendirian MCT – Multipurpose Community Telecenters guna 
membangun kepedulian masyarakat lokal dan kemitraan dalam teknologi 
informasi dan komunikasi dalam pembangunan pedesaan wilayah Baseline 

Survey yang telah direkomendasikan, dengan dukungan informasi yang lebih 
komprehensif. 


