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ABSTRAK
ANALISIS PERANAN JARINGAN SOSIAL PADA PEMBENTUKAN DAN
PEMELIHARAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
YANG DEMOKRATIS DENGAN PENDEKATAN MIXED METHOD:
STUDI KASUS BUMDES TUNAS MANDIRI, DESA NGLANGGERAN,
KECAMATAN PATUK, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Prismanto Atmaji
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, 2021

Jaringan sosial sebagai intisari teori modal sosial punya peran yang signifikan,
strategis, dan sentral pada pembentukan serta pemeliharaan tata kelola BUMDes
yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peranan
jaringan sosial pada pembentukan dan pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang
demokratis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi penggambaran. Unsur
penelitian kualitatif ada didalamnya guna memperkuat atau mendukung data-data
kuantitatif yang sudah diperoleh melalui metode kuesioner tertutup. Populasi
penelitian ini adalah seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri. Jumlah sampel pada
penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pemilihan sampel penelitian yang
digunakan adalah purposive sampling dan quota sampling. Data dikumpulkan
dengan kuesioner dan wawancara. Uji instrumen yang digunakan adalah uji
validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif dan analisis data kualitatif menggunakan metode pendekatan Miles dan
Huberman. Variabel-variabel penelitian yang diukur meliputi: (1) Jaringan Sosial;
(2) Keuangan; (3) Manajerial; (4) Tradisi; dan (5) Demokrasi Representatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial mempunyai peranan yang
signifikan dan sentral pada pembentukan serta pemeliharaan tata kelola BUMDes
yang demokratis. Berdasarkan hasil ini, peneliti mempunyai tiga ide/gagasan
rekomendasi dalam rangka membuat studi penelitian ini menjadi lebih baik.
Pertama, untuk peneliti selanjutnya, mempertimbangkan dan mengkoreksi kembali
cacah-cacah item kuesioner (relevasinya) mengingat ukuran baku atas pengukuran
modal sosial hingga kini masih belum ditemukan. Kedua, untuk semua anggota
BUMDes Tunas Mandiri, menggungah kesadaran personil BUMDes akan
pentingnya menjaga atau memelihara modal sosial dalam rangka untuk
menjalankan kerangka kerja sistem demokrasi representatif tetap berjalan secara
baik. Ketiga, untuk masyarakat umum, studi penelitian ini dapat membuat
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pemahaman yang lebih baik tentang relasi topik antara modal sosial dan kerangka
kerja sistem demokrasi representatif yang saling berkait-kelindan satu sama lain
dan kemudian juga menambah referensi atas kajian antara modal sosial dengan
pengelolaan yang demokratis di masyarakat luas.
Kata kunci: jaringan sosial, badan usaha milik desa, pengelolaan yang demokratis.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE
ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF DEMOCRATIC VILLAGEOWNED ENTERPRISE MANAGEMENT WITH MIXED METHOD
APPROACH: CASE STUDY OF TUNAS MANDIRI VILLAGE-OWNED
ENTERPRISE, NGLANGGERAN VILLAGE, PATUK DISTRICT, GUNUNG
KIDUL REGENCY

Prismanto Atmaji
Sanata Dharma University
Yogyakarta, 2021

Social networks as the essence of social capital theory have a significant, strategic,
and central role in the formation and maintenance of democratic village-owned
enterprise governance. This study aims to describe the role of social networks in
the establishment and maintenance of democratic village-owned enterprise
management at BUMDES Tunas Mandiri of Nglanggeran Village, by using a
combination of descriptive and qualitative research methods. Data are collected
through questionnaires and interviews to the members of BUMDES Tunas Mandiri
based on purposive and quota samplings. Using the Miles and Huberman approach
in analyzing variables namely: (1) social networks, (2) finance, (3) managerial
work, (4) tradition, and (5) representative democracy, it seems that social networks,
among others, tends to have a significant and central role in the formation and
maintenance of democratic village-owned enterprise governance. Based of this
results, researcher have three idea for this study make a better. First, for the next
researchers, considering and re-correcting the numbered items of the
questionnaires considering that the standard measure for measuring social capital
has yet to be found. Second, for all members of Tunas Mandiri BUMDES, to raise
awareness of the importance of social capital for running representative democracy
governance go properly. Third, for society, this study can make a better
understanding for what relations between social capital and representative
democracy and then also adding references to studies of topic between social
capital and democratic management.

Keywords: social network, village-owned enterprises, democratic management.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Suatu ketika penulis mendapati kabar gembira bahwasannya telah diterima
untuk dapat melanjutkan studi S1 di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS)
ternama dan terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semua
itu berkat ayah dan koleganya, terima kasih banyak teruntuk ayah dan
koleganya. Cerita diatas bermula pada suatu hari yang cerah di bulan Agustus
2016, ayah saya tiba-tiba menyodorkan selembar kertas berbentuk leaflet yang
berisi keterangan promosi Program Studi S1 Ekonomi Universitas Sanata
Dharma. Nah, pada brosur tersebut terdapat kesempatan beasiswa fully funded
selama empat tahun bagi peserta yang lolos seleksi persyaratan dan
administrasi. Selanjutnya, kesempatan yang tak datang dua kali seumur hidup
tersebut tentunya tidak saya sia-siakan. Saya langsung mendaftar pada saat itu
juga ke Universitas Sanata Dharma (USD) untuk dapat menjadi bagian peserta
penerima beasiswa S1 Program Studi Ekonomi. Setelah melalui test akademik
dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi kemudian penulis tinggal
menunggu hari -H pengumuman. Dan akhirnya, nama penulis masuk daftar list
pengumuman penerima beasiswa “Cerdas Humanis”. Penulis merasa ada
peranan modal sosial (social capital) yang ikut membantu dalam proses
dinamika seleksi tersebut. Jaringan sosial yang saya miliki dapat dikatakan

1
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menjadi sumber daya (resource) penting bersamaan dengan sumber daya
lainnya menstimulasi proses diatas sehingga penulis dapat melanjutkan karier
studi S1 yang selama ini hanyalah impian atau angan-angan semata.
Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan nama “BUMDes” merupakan
badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.1 Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) sebagai lembaga entitas sosial dan ekonomi desa dalam mengelola
aset-aset desa tentunya harus mempunyai cadangan modal sosial yang cukup
baik guna menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan usahanya. Modal sosial
dapat dikatakan atau dinilai menjadi unsur penting serta relevansinya amat
besar di lembaga BUMDes yang mana berdiri di tengah-tengah masyarakat
desa. Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2018) mengatakan bahwa modal
sosial (jaringan, kepercayaan, dan norma) mempunyai peranan penting
didalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Suranto (2020) mengatakan
bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap
perkembangan lembaga BUMDes Amarta. Zulpahmi dan Humaizi (2020)
mengatakan bahwa modal sosial belum cukup baik dalam mendukung
pengelolaan lembaga BUMDes Maju Bersama. Namun demikian, beliau
berpendapat bahwa modal sosial (jaringan sosial, kepercayaan, dan norma)
tetap diperlukan atau dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan lembaga

1

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law; Bagian Kesembilan Pasal 1 ayat 6
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BUMDes Maju Bersama. Tambahan, beliau juga mengungkapkan bahwa
modal sosial mampu menjamin pelaksanaan atau penyelenggaraan aspek
transaparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan berjalan serta dijalankan
sebagaimana mestinya sesuai konstitusi yang ada dalam organisasi oleh
pengurus/personil BUMDes.
Kajian terhadap implementasi kerangka kerja (framework) sistem tata kelola
BUMDes serta dampak hasilnya belum banyak diteliti hingga saat ini. Penulis
melihat bahwa pada umumnya atau kebanyakan buku bacaan, jurnal penelitian,
dan karya tulis tugas akhir masih membicarakan hal-hal berkaitan dengan
peran atau fungsi modal sosial dalam mendukung serta mempengaruhi
pengelolaan lembaga BUMDes. Penulis masih kesulitan didalam menemukan
referensi berkaitan dengan topik penelitian yang telah dipilih karena referensi
yang ada masih berkutat pada hal-hal yang telah disebutkan diatas. Penulis
melihat bahwa topik penelitian yang telah dipilih yaitu hubungan antara modal
sosial dengan pengelolaan yang demokratis hanya dikaji melulu pada ranah
negara. Oleh karena itu, sekali-lagi penulis mengatakan atau mengungkapkan
bahwa referensi masih terbatas sebab pada ranah desa dengan lokus penelitian
BUMDes, penelitian hubungan antara modal sosial dengan pengelolaan yang
demokratis serta dampaknya belum dijamah.
Pada ranah negara topik penelitian ini sudah banyak dikaji, bahkan sampai
pada hasilnya (output). Studi Gerring et. al. (2011), Wu (2012), Acemoglu et.
al. (2018), Christmann (2018), serta Dorsch dan Maarek (2019) menunjukkan
bahwa tata kelola demokratis memiliki dampak positif terhadap kinerja
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lembaga atau organisasi.2 Studi Mobarak yang telah dikutip oleh Todaro dan
Smith (2011: 152-153) mengungkapkan bahwa perekonomian yang tumbuh
pada rezim demokratis akan cenderung lebih stabil dibanding perekonomian
yang tumbuh pada rezim autokratis. Assyaukanie (2017) mengatakan bahwa
“social capital adalah jawaban suatu negara mengapa suatu negara berhasil
menjalankan sistem demokrasi”.3 Atmaji (2019) mengungkapkan bahwa
pengelolaan yang demokratis akan menghasilkan hasil berharga yaitu
perekonomian akan tumbuh secara inklusif dan stabil.4 Menurut Gerring et. al.
dalam Suryadi (2020:138), tata kelola demokrasi (democratic governance)
akan melahirkan dua buah modal penting bagi organisasi yaitu modal sosial
dan modal manusia yang mana kedua buah modal tersebut dapat
mempengaruhi kinerja organisasi ke arah lebih baik dalam jangka panjang.
Studi yang dilakukan oleh Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2011:152153) mengungkapkan bahwa pengelolaan yang demokratis akan menghasilkan
dua buah hasil yang berharga bagi organisasi yaitu: (1) Kebebasan Pasar; dan
(2) Kebebasan politik.
Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset
yang sangat bernilai.5 Ada pepatah terkenal dari orang inggris mengatakan
‘Bukan apa yang kau ketahui, tapi siapa yang kau kenal’. 6 Maka dari itu, aset

2

Andi Suryadi, Dampak Tata Kelola Demokratis Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial
Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Di CU Kridha Rahardja dan CU Tyas Manunggal, Skripsi,
USD Repository, 2020, hlm 2
3
4

http://youtu.be/wyyYeONt6Yc diakses pada 25 September 2020 pukul 13:11 WIB

Prismanto Atmaji, Relevansi Indeks Demokrasi Didalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang
Inklusif dan Stabil, Paper, 2019, hlm 2
5
John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 18-19
6
John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan sebuah BUMDes. Nah,
sumber daya (resource) yang telah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat
ini dapat menjadi faktor produksi pelengkap dan penunjang selain adanya
modal budaya, manusia dan ekonomi. Modal sosial tidak dapat berdiri sendiri
melainkan harus bersama-sama dengan modal lain bersatu padu menjadi
sumber daya (resource) penting terhadap strategi konfigurasi pembangunan
ekonomi suatu daerah. Dari argumentasi diatas, sama halnya dengan modal
lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan
tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis7.
Sebelumnya, modal sosial dapat berwujud antara lain: jaringan sosial
(networking), norma (norm), sanksi sosial (social sanction), kepercayaan
(trust) dan sebagainya.
Mendekati abad ke-21 pembicaraan mengenai topik modal sosial telah banyak
diperbincangkan dan didiskusikan melalui diskursus-diskursus lokal maupun
internasional.

Bukti

menunjukkan bahwasannya

artikel

jurnal

yang

memasukkan modal sosial sebagai kata kunci sebelum tahun 1981 jumlahnya
sebesar 20 buah jurnal, dan antara 1991 sampai dengan 1995 meningkat
menjadi 109 buah jurnal. Antara tahun 1996 sampai dengan Maret 1999,
berjumlah total sebesar 1.003 (Harper, 2001:6). Maka, topik ini sudah tidak
bisa dikesampingkan lagi keberadaannya karena relevansinya yang amat
penting di tengah penyempurnaan Ilmu Ekonomi Neoklasik yang terlanjur

7

Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan, Penerbit
Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 138-139
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diimplementasikan di hampir seluruh Negara. Sebagai tambahan dititik inilah,
peran ekonomi kelembagaan (Institutional Economics) mengambil tugasnya.
Keberadaan

aliran

ekonomi

kelembagaan

(Institutional

Economics)

merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran Neoklasik
(Neoclassical Economics), yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran
ekonomi Klasik (Classical Economics).8
BUMDes sebagai entitas organisasi sosial dan ekonomi desa tentunya memiliki
sumber daya modal sosial (social capital) kuat apabila ingin mempertahankan
posisi aktivitas bisnisnya secara berkelanjutan dan berkesinambungan di
tengah-tengah masyarakat.
Unsur-unsur pembentuk modal sosial (social capital) diantaranya yaitu:
kepercayaan (trust), interaksi dan partisipasi antar masyarakat (reciprocal
relationship), dan jaringan (networking) menjadi fondasi utama untuk
menjalankan operasional bisnis di tengah masyarakat.9 Seterusnya, Robert D.
Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai koneksi antar individu atau
jaringan sosial yang saling mempercayai.10 Dengan demikian, modal sosial
besar yang mana dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat tertentu akan dapat
dipastikan mampu memberikan andil peran yang sangat besar bagi kemajuan
suatu desa dikarenakan modal ini dapat memberikan manfaat kenyamanan dan

8

Purbayu Budi Santosa, Relevansi Dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan, Jurnal Ekonomi
Pembangunan 9(1), hal 46-60
9
https://www.youtube.com/watch?v=wyyYeONt6Yc diakses pada tanggal 18 September 2019
pukul 19:51 WIB
10
https://www.youtube.com/watch?v=wyyYeONt6Yc diakses pada tanggal 18 September 2019
pukul 19:47 WIB
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mengurangi biaya transaksi didalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi di
kawasan tempat tinggal komunitas masyarakat tersebut.
Selanjutnya, desa wisata Nglanggeran merupakan salah satu model
percontohan desa wisata yang sukses.11 Desa ini juga memiliki sebuah bisnis
lokal yaitu bernama BUMDes Tunas Mandiri. Berdasarkan data yang
dihimpun oleh penulis, BUMDes Tunas Mandiri desa Nglanggeran Gunung
Kidul telah berhasil mengembangkan modal awal sebesar Rp3.831.200,00
menjadi Rp3.000.000.000,00 hanya dalam kurun waktu tiga tahun.12 Lebih
lanjut, pendirian Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri atau disingkat
dengan nama BUMDes Tunas Mandiri didasarkan pada peraturan desa nomor
07/KPTS/NGL/2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Dengan demikian, BUMDes Tunas Mandiri tentu mempunyai
segudang potensi salah satunya berkaitan dengan modal sosial (social capital)
yang mana dapat mendukung operasional bisnisnya untuk terus bergerak pada
akhirnya membuahkan keberhasilan yang dibuktikan dengan ukuran
pendapatan & prestasi pengelolaan seperti sekarang ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan
membahas mengenai gambaran peranan jaringan sosial pada upaya
pembentukan dan pemeliharaan pengelolaan yang demokratis BUMDes Tunas

11

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/07/15/513/1005777/desa-wisatanglanggeran-jadi-contoh-sukses-program-bantuan-gubernur diakses pada tanggal 29 September
2019 pukul 22:33 WIB
12
https://kaltim.antaranews.com/berita/58488/pegiat-sigap-serap-ilmu-pengembanganbumdes-tunas-mandiri-desa-nglanggeran diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 22:51
WIB
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Mandiri. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut:


Bagaimana gambaran peranan jaringan sosial pada upaya pembentukan
dan pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang demokratis khususnya di
BUMDes Tunas Mandiri?

C. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan tidak meluas sehingga menjadi lebih fokus, maka perlu
pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:


Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dan sebagian
anggota BUMDes Tunas Mandiri.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:


Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan peranan jaringan sosial
pada upaya pembentukan dan pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang
demokratis khususnya di BUMDes Tunas Mandiri.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam
pengukuran

gambaran

peranan

jaringan

sosial

terhadap

upaya

pembentukan pengelolaan yang demokratis pada organisasi sosial dan
komersil desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia.
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Tambahan, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi di perpustakaan
serta sebagai referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama.
2. Manfaat Empiris
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan
pengukuran terkait gambaran peranan jaringan sosial terhadap penciptaan
pengelolaan yang demokratis pada sebuah organisasi sosial dan komersil
desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara disisi lain,
pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengambil
kebijakan yang tepat dalam rangka memajukan sektor strategis penggerak
ekonomi desa ini mejadi lebih baik.
3. Manfaat Praktis
a. Membantu pembaca mengetahui gambaran berkaitan dengan peranan
jaringan sosial didalam penciptaan pengelolaan yang demokratis pada
organisasi sosial dan komersil desa yaitu Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat umum betapa pentingnya
peran jaringan sosial dalam menciptakan pengelolaan yang demokratis
pada sebuah organisasi sosial dan komersil masyarakat desa yaitu
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Landasan/Tinjauan Teori
1. Definisi Jaringan Sosial
Jaringan sosial memungkinkan orang untuk berhubungan dan berkerja
sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang ingin diraihnya. Lebih
lanjut, jaringan sosial juga dapat secara mudah dipahami sebagai ikatan
antara individu dengan individu, invidivu dengan kelompok, dan
kelompok dengan kelompok. Tambahan, Jaringan sosial merupakan
hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu
kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya.13
Secara lebih lanjut, menurut Widyawan, jaringan sosial dapat dipahami
sebagai kemampuan membangun hubungan dalam skala luas (Widyawan,
2020:54). Sementara itu, menurut Purwanto, jaringan sosial adalah
hubungan-hubungan sosial relatif berlangsung lama dan terpola
(Purwanto, 2013:2). Putnam dalam Durlauf & Fofchamps (2005:1643),
modal sosial dapat secara mudah dipahami sebagai seperangkat
kelembagaan sosial yang terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan, dan
norma yang mana digunakan untuk efisiensi masyarakat.14 Field (2005)

13

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37551/Chapter%20II.pdf?sequence=4
&isAllowed=y diakses pada 06 Desember 2019 pukul 17:25 WIB
14
Andi Suryadi, Dampak Tata Kelola Demokratis Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Sosial
Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus Di CU Kridha Rahardja dan CU Tyas Manunggal, Skripsi,
USD Repository, 2020, hlm 131
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mengungkapkan gagasannya bahwa intisari dari konsep modal sosial
adalah jaringan sosial. Jaringan sosial didalamnya sudah melekat
(embedded) norma dan kepercayaan yang mana melandasi sebuah
hubungan sosial baik hubungan antara individu dengan individu, individu
dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Menurut Mark Sanford Granovetter (1973:1361), jaringan sosial dapat
dikategorikan kedalam tiga bentuk yaitu: (1) Ikatan kuat; (2) Ikatan
Lemah; dan (3) Ikatan absen. Ikatan kuat (strong ties) didefinisikan
sebagai hubungan sosial yang ada dan terjadi akibat adanya komunikasi
antara pihak satu dengan pihak lain yang mempunyai afinitas mendalam.
Contoh dari manifestasi ikatan kuat (strong ties) ini dapat berwujud yaitu:
(1) Keluarga; (2) Teman; dan (3) Kolega. Ikatan lemah (weak ties) dapat
secara mudah dipahami sebagai hubungan sosial yang ada dan terjadi
akibat adanya relasi antara anggota kelompok satu dengan kelompok lain.
Contoh dari manifestasi ikatan lemah (weak ties) adalah (1) Kenalan; dan
(2) Orang asing dengan latar belakang budaya yang sama. Ikatan absen
(absent ties) diartikan sebagai relasi sosial yang diharapakan terjadi
namun tidak ada. Contoh dari manifestasi ikatan absen ini adalah orangorang yang berjalan di jalan yang sama. 15

15

https://whatis.techtarget.com/definition/weak-tietheory#:~:text=Weak%20tie%20theory%20derives%20from,of%20information%20through%20soc
ial%20networks.&text=Granovetter%20categorized%20interpersonal%20ties%20as,circle%20of%
20family%20and%20friends diakses pada 18 Maret 2021 pukul 10:15 WIB
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2. Definisi Pengelolaan yang Demokratis
Demokrasi adalah suatu sistem tenaga yang dibangun di atas kesadaran
akan kesamaan derajad umat manusia.

16

Secara harfiah, menurut

Abdulgani (1995), kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yaitu
demos (rakyat) dan kratos (Pemerintahan atau kedaulatan/otoritas).
Pengelolaan dapat dikatakan demokratis apabila telah memenuhi kaidah
konstitusi yang sebelumnya telah disepakati dan disahkan secara bersama
didalam organisasi. Pengelolaan demokratis harus merujuk ketentuanketentuan antara lain: (1) Transparansi dan keterbukaan; (2) Kepercayaan;
(3) Etos mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran.17
Selanjutnya, menurut Mercy Corps’ (2017) modal sosial yang tinggi pada
suatu komunitas mendorong praktik good governance berjalan dengan
baik. Seterusnya, melalui jaringan komunitas, warga akan mempunyai
kesadaran lebih tinggi terkait dengan isu politik dan berdiskusi apakah
Pemerintah telah melakukan sesuatu sebagaimana sebelumnya mereka
berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
sebaliknya,

Aktor

Pemerintah

akan

merasa

Begitu juga

perilaku

didalam

melaksanakan tugas dan pekerjaannya selalu diawasi oleh pemilihnya
sehingga mereka akan cenderung bekerja secara lebih keras dan efektif.

16

Abdulgani, Roeslan, dkk. 1995. Demokrasi Indonesia: Tinjauan Politik, Sejarah, EkonomiKoperasi dan Kebudayaan. Yogyakarta: Yayasan Widya Patria. hal vii
17
Indraswara, Angga. “Mata Kuliah Pilihan Prodi Ekonomi USD: Kelembagaan Demokrasi”, 2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

3. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi entitas sosial
ekonomi desa yang bertugas mengelola aset-aset desa dalam rangka
menyejahterakan dan memakmurkan warga desanya. Menurut Suranto
(2020:1) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai
organisasi/lembaga

publik

yang

melakukan

kegiatan-kegiatan

pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Menurut
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 atau biasa dikenal dengan sebutan
omnibus law mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai
badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.18
Menurut Yunanto, dkk. (2014:7), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
didefinisikan sebagai sebuah

usaha

desa

milik

kolektif

yang

digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat.
BUM Desa merupakan bentuk public and community partnership atau
kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan
masyarakat setempat.19

18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bagian Kesepuluh Tentang Badan
Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 6, hlm 682
19
Abdullah Kafabih, Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) terhadap
Pengentasan Kemiskinan, OECONOMICUS Journal of Economics Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm 64
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4. Literatur Teori
Pada abad ke dua puluh satu ini, peran modal sosial (social capital)
menjadi salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan pembangunan
atau pengelolaan ekonomi suatu daerah. Sebagaimana Robert David
Putnam dan beberapa orang lain mengemukakan klaim bahwa masyarakat
yang mempunyai hubungan sosial yang tinggi cenderung memiliki kinerja
ekonomi yang baik begitu juga sebaliknya (Putnam, 1993b, 2000).20 Tak
hanya sampai disitu saja, menurut John Field (2003) modal sosial (social
capital) yang cukup tinggi pada suatu organisasi dapat memberikan
dampak sumbangsih positif terhadap kinerja organisasi yang tampaknya
banyak diterima, dan didukung dengan bukti yang kuat.
Secara lebih lanjut, menurut James Coleman dalam Fukuyama (1995)
modal sosial didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama
satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama didalam berbagai
kelompok dan organisasi.21 Sementara disisi lain, Robert David Putnam
(1995) dalam bukunya berjudul “Bowling Alone: America’s Declining
Social Capital” dijelaskan bahwasannya modal sosial dapat dipahami
sebagai karakteristik organisasi sosial seperti halnya yaitu: jaringan,
norma, dan kepercayaan sosial yang mana memfasilitasi koordinasi dan
kerjasama untuk meraih kebaikan bersama.22 Seterusnya, Bourdieu (1986)

20

John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 81
Brian Syah Putra, BumDes AL Madina Dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman,
Universitas Airlangga, Surabaya, Paper…, hlm 5
22
Robert D. Putnam, Boowling Alone: America’s Declining Social Capital, The National
Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, USA, 1986, Journal of
Democracy 6:1, hlm 1-11
21
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mengatakan modal sosial sebagai akumulasi sumber daya aktual maupun
potensial yang mana terhubung untuk dimiliki dari jaringan tahan lama
baik dari hubungan terinstitualisasikan ataupun kurang terinstitualisasikan
yang berasal dari kebaikan teman dan kenalan atau dengan kata lain pada
anggota didalam sebuah kelompok.

23

Sementara disisi lain, Fukuyama

(2001) menyebutkan bahwasannya modal sosial yaitu: “an instantiated
informal norm that promotes co-operation between individuals.”24
Sebagai tambahan, Vukojevic (2014) pada paper-nya berjudul “Impact of
social capital on the development of democracy” mengungkapkan bahwa
modal sosial yang ditemukan dalam demokrasi

melahirkan banyak

dampak positif didalam pengembangan masyarakat. Pertama, hal itu akan
memfasilitasi dan membantu warga negara (sipil) untuk mengalamatkan
isu-isu umum secara lebih mudah di ruang publik. Kedua, modal sosial
membantu warga negara (sipil) untuk membangun kepercayaan timbal
balik yang baik didalam relasinya, menghubungkan mereka untuk
mengembangkan toleransi dan empati. Surat kabar internasional dari
Amerika Serikat New York Times mengungkapkan temuan menarik atas
ide/gagasan Mark S. Granovetter tentang teori ikatan lemah dan kuat. New
York Times mengatakan bahwa orang yang mempunyai ikatan lemah
banyak akan cenderung memiliki kebahagiaan yang dilaporkan sendiri
(self-reported happiness), rasa empati (empathy), rasa memiliki (feelings

23

Pierre Bourdieu, The Forms of Capital in Handbook of Theory and Research for the Sociology
Education, Greenwood Press, New York. 1986, hlm 241-258
24
Francis Fukuyama, Social Capital, Civil Society and Development, Stanford University, USA,
2001, Journal of Third World Quarterly 22:1, hlm 7-20
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of belonging). Dalam waktu kedepannya, ikatan lemah (weak ties) mampu
berguna untuk menghadirkan kesempatan-kesempatan baru pada berbagai
hal di kehidupan.25
B.

Tinjauan Empiris
Putnam (1993) pada bukunya berjudul “Making Democracy Work: Civic
Traditions in Modern Italy” mengungkapkan pembahasan yang cukup
menarik. Tesis sentralnya mengungkapkan bahwa modal sosial adalah kunci
untuk mencapai performa kelembagaan tinggi dan dibutuhkan untuk
memelihara sistem demokrasi. Eberle (2003) pada thesis-nya yang berjudul
“Social Capital and Good Governance: The Impact of Civil Society on
Government Performance” mengungkapkan temuan menarik dari proses
penelitian yang telah dilakukannya. Isi penelitian tersebut melaporkan
bahwasannya tingkat modal sosial yang lebih tinggi akan membantu
memfasilitasi tata kelola yang baik. Tambahan, Eberle memisahkan variabel
dependen ke dalam indikator tunggal yang mana mengungkapkan dampak
menonjol untuk kontrol korupsi dan efektivitas Pemerintah. Mercy Corps’
(2017) pada laporan singkat penelitian berjudul “Social Capital and Good
Governance”. Hasil penelitian tersebut adalah modal sosial (norma,
hubungan, dan jaringan) menghubungkan orang untuk bertindak secara
bersama. Lebih lanjut, hal itu mempunyai hubungan positif pada capaian hasil
pembangunan dan kesejahteraan. Seterusnya, kelompok atau komunitas

25

https://www.rethinkeconomics.org/journal/economic-sociology-the-contributions-of-markgranovetter/ diakses pada 24 September 2020 pukul 17:30 WIB.
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dengan persediaan modal sosial yang lebih tinggi cenderung mengalami
pencapaian bidang kesehatan yang baik, lebih sedikit konflik kekerasan dan
tingkat kejahatan, pencapaian lebih tinggi dalam bidang pendidikan, serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Boix dan Posner (1998) menyimpulkan
bahwasannya: (1) modal sosial mendorong wakil rakyat untuk berusaha keras
mengimplementasikan kebijakan yang mana telah disetujui oleh sebagian
besar konstituen serta menekan para birokrat untuk mengirim barang atau
menyelenggarakan layanan secara efisien. Hal ini dikarenakan apabila para
wakil rakyat tidak bekerja sebagaimana mestinya maka para pemilih akan
tidak memilihnya lagi di kotak suara; (2) modal sosial mampu menekan
adanya

biaya

transaksi

(transaction

cost)

atas

penegakan

dan

pengimplementasian kebijakan serta regulasi dari pemerintah; (3) Dalam
bahasa modern, modal sosial mempromosikan tata kelola yang baik (good
governance) dengan cara mengalihkan pandangan dari kepentingan pribadi
ke kepentingan komunitas; (4) modal sosial mempromosikan kelembagaan
yang efektif melalui efek pada perilaku pembuatan kebijakan dan elit
birokrasi; (5) relasi antara modal sosial dan tata kelola pemerintahan yang
baik terjadi pada kemampuan pembentuk kearah praktik akomodasi yang
lebih cepat diantara para elit antagonis lainnya. Selanjutnya, OECD (2001)
pada artikel berjudul “The Well-being of Nations: The Rule of Human Capital
and Social Capital” menyatakan bahwa beberapa dampak pada performa
makro ekonomi mungkin dapat dilihat dan dirasakan secara tidak langsung
melalui tingkat investasi yang lebih tinggi pada fisik, modal manusia dan pada
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akhirnya mengubah performa atas ‘infrastruktur sosial’. Jack Ma (2017) pada
acara Gateway ’17 di kanada mengemukakan hal yang cukup menarik
mengenai modal sosial. Dalam diskusinya bersama Charlie Rose, ia
mengatakan bahwasannya kepercayaan merupakan hal terpenting didalam
sebuah perusahaan. Dengan adanya kepercayaan maka anggota didalam
sebuah perusahaan akan menyatu menuju kearah visi dan misi perusahaan.
Sebagaimana dalam pernyataanya “if somebody said: I give you 1.000.000
United States Dollar and I give you trust, which one I wanna choose, I choose
those people who give me trust, because the trust make us be united.”26 Rasa
kepercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya akan menimbulkan
loyalitas pada arah visi dan misi perusahaan. Field (2003) pada bukunya
berjudul “Social Capital” mengatakan jaringan mempunyai peranan penting
didalam memberikan penciptaan keterikatan sosial sehingga mendorong
orang untuk bekerja sama satu sama lain dan tidak sekadar dengan orang yang
mereka kenal langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Santi (2018)
pada penelitiannya berjudul “Peran Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten” menunjukkan temuan yang cukup menarik. Hasil
penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya modal sosial (Jaringan,
kepercayaan, norma) mempunyai peranan penting didalam pengelolaan
BUMDes Tirta Mandiri. Khedir (2020) pada bukunya berjudul “Social

26

https://www.youtube.com/watch?v=ohfA8Hcwvic diakses pada 25 November 2019 pukul:
18.51 WIB
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Capital, Civic Engagement and Democratization in Kurdistan” mengatakan
bahwa kelembagaan demokrasi akan punya demonstrasi tingkat keefektivan
yang lebih tinggi ketika kerangka kerja ini melekat pada lingkungan sosial
yang mana ditandai oleh warga negara (sipil) yang memiliki pemikiran
orientasi pada kepentingan umum secara baik (well-minded) dan individuindividu yang punya jaringan baik yang mana mampu menginisiasi tindakan
kolektif serta sadar memegang kelembagaan demokrasi secara akuntabel.
Tambahan, beliau juga menegaskan bahwa modal sosial punya peran krusial
pada promosi kelembagaan demokrasi di dalam sebuah organisasi. Suryadi
(2020) pada penelitiannya berjudul "Dampak Tata Kelola Demokratis
Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Sosial Lembaga Keuangan Mikro:
Studi Kasus Di CU Kridha Rahardja Dan CU Tyas Manunggal” menyebutkan
bahwa proses tata kelola demokratis mampu membangun kesadaran dan
memperkuat kontinuitas kerja sama antar aktor dalam penegakkan. Tak hanya
berhenti sampai disitu saja, dalam konteks lembaga non-CU, studi Garring et
al (2011), Wu (2012), Acemoglu et al (2018), Christmann (2018) serta Dorsch
dan Maarek (2019) menunjukkan bahwa tata kelola demokratis memiliki
dampak positif terhadap kinerja lembaga.27 Newton (2005) pada working
paper berjudul “Support for democracy: Social capital, civil society, and
political performance” mempunyai temuan yang cukup menarik. Seterusnya,
beliau mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan sosial yang tinggi akan

27

Andi Suryadi. Dampak Tata Kelola Demokratis Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial
Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus Di CU Kridha Rahardja Dan CU Tyas Manunggal. Skripsi.
USD Repository. 2020. hlm 2
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dapat diasosiasikan pada dukungan politik yang baik guna kebutuhan
keberlangsungan dan keberlanjutan hidup organisasi yang menjalankan
kerangka kerja demokrasi representatif.

C.

Kerangka Berpikir
Jaringan sosial telah lama diyakini oleh berbagai pihak sebagai salah satu
kunci utama dalam mendukung kinerja positif sebuah organisasi. Hal tersebut
didukung pula oleh penyataan John Field yang mana mengatakan bahwa ide
modal sosial dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan dan
pertumbuhan organisasi tampaknya banyak diterima serta didukung dengan
bukti-bukti yang melandasinya.28 Sebagai tambahan, ada semboyan dari
orang Inggris yang terkenal yaitu: “Bukan apa yang kau ketahui, tapi siapa
yang kau kenal”.29 Jadi jaringan sosial dapat dikatakan benar-benar penting
untuk mendukung jalannya roda operasional sebuah organisasi.
Secara lebih lanjut, jaringan sosial juga dapat mendukung pada upaya
penciptaan atau pembentukan pengelolaan sebuah organisasi yang
demokratis. Pada dasarnya, pengelolaan demokratis dapat dicerminkan
melalui tiga kriteria yaitu: (1) Transparansi dan keterbukaan; (2)
Kepercayaan; dan (3) Etos mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran.
Bukti cukup kuat akan hal diatas juga dikemukakan oleh Robert David
Putnam (1993) pada bukunya berjudul “Making Democracy Work: Civic

28
29

John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 81-92
John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 3 & 71
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Traditions in Modern Italy” yang mana menyebutkan bahwa modal sosial
dinilai sebagai kunci untuk mencapai performa kelembagaan tinggi dan
dibutuhkan untuk memelihara sistem demokrasi. Tambahan, Luthfi
Assyaukanie (2017) mengemukakan pendapat yang sama pula dengan Robert
David Putnam terkait dengan peranan penting modal sosial (jaringan sosial,
kepercayaan, dan norma) pada penciptaan atau pembentukan tata kelola yang
demokratis oleh suatu organisasi. Beliau mengatakan “Social capital adalah
jawaban dari mengapa suatu negara berhasil menjalankan sistem demokrasi
dan yang lainnya gagal”.30

Seterusnya, Mercy Corps’ (2017) juga

mengemukakan pandangannya bahwa modal sosial yang tinggi pada suatu
komunitas mampu mendorong kearah praktik good governance berjalan
dengan baik. Boix dan Posner (1998) juga senada dengan pernyataanpernyataan diatas. Mereka menyimpulkan bahwa: (1) modal sosial
mendorong wakil rakyat untuk berusaha keras mengimplementasikan
kebijakan yang mana telah disetujui oleh sebagian besar konstituen serta
menekan para birokrat untuk mengirim barang atau menyelenggarakan
layanan secara efisien; (2) modal sosial mampu menekan adanya biaya
transaksi (transaction cost) atas penegakan dan pengimplementasian
kebijakan serta regulasi dari pemerintah; (3) modal sosial mempromosikan
tata kelola yang baik (good governance) dengan cara mengalihkan pandangan
dari kepentingan pribadi ke kepentingan komunitas; (4) modal sosial

30

https://www.youtube.com/watch?v=wyyYeONt6Yc diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 12:19
WIB
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mempromosikan kelembagaan yang efektif melalui efek pada perilaku
pembuatan kebijakan dan elit birokrasi; (5) relasi antara modal sosial dan tata
kelola pemerintahan yang baik terjadi pada kemampuan pembentuk kearah
praktik akomodasi yang lebih cepat diantara para elit antagonis lainnya.
Senada dengan pernyataan-pernyataan diatas, Eberle (2003) juga berpendapat
bahwa tingkat modal sosial yang lebih tinggi akan membantu memfasilitasi
tata kelola yang baik. Tak hanya itu saja, Eberle (2003) juga mengemukakan
pendapatnya bahwa modal sosial mampu secara efisien untuk kontrol
terhadap praktik perilaku korupsi dan efektivitas Pemerintah.
Selanjutnya, dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan adanya peranan
penting atas jaringan sosial didalam pembentukan pengelolaan yang
demokratis. Ahmed Mobarak (Todaro & Smith, 2011: 152-153) memaparkan
pendapat yang sama bahwa rezim demokratis akan lebih stabil ketimbang
autokratis. Perekonomian yang tumbuh pada rezim demokratis akan
cenderung berkontraksi lebih ringan dari pada perekonomian yang tumbuh
pada rezim autokratis. Dengan demikian, kerangka kerja sistem demokrasi
(democracy system) punya peran sentral dan strategis didalam mendukung
kinerja pertumbuhan ekonomi suatu organisasi yang inklusif dan stabil yang
mana diharapkan juga dengan adanya saluran ini masalah-masalah seperti
halnya: kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, kelaparan, korupsi, dan
sebagainya dapat diatasi dengan baik.
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Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir Hubungan Linear Fungsional Antara
Jaringan Sosial Dengan Pengelolaan Yang Demokratis

D.

Pertanyaan Penelitian
Sejauh mana gambaran peranan jaringan sosial pada upaya pembentukan dan
pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang demokratis khususnya pada
BUMDes Tunas Mandiri?
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kombinasi (description mixed
method). Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang
menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif (Sugiyono,
2018: 397). Menurut Hanson sebagaimana dikutip oleh Hesse (2010) adalah
mencakup koleksi, analisis, dan integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam
kajian tunggal atau bertahap.31 Sementara disisi lain, menurut Sarwono,
metode gabungan didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih metode
yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kuantitatif
atau kualitatif (dapat sebaliknya) dalam riset yang sedang dijalankan untuk
memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti
empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian karena periset
berpendapat hasil temuannya akan menjadi lebih baik, lengkap, dan
komprehensif (Sarwono, 2011:2).
Secara lebih lanjut, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih
variabel

tanpa

membuat

perbandingan

atau

tanpa

menghubungkan

antarvariabel yang satu dengan variabel yang lain.32 Lebih lanjut, Penelitian

31

Jonathan Sarwono, Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif
Secara Benar, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 1
32
Suliyanto, Metode Penelitian Bisnis: untuk Skripsi, Tesis & Disertasi, Andi Offset, Yogyakarta,
2018, hlm 14
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deskriptif merupakan penelitian yang ingin mendapatkan33 gambaran lebih
detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang ada, menyajikan data,
menganalisis, dan menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 2003). Data
kuantitatif diperoleh dari analisis skor pada jawaban subjek penelitian yang
telah dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan seturut skala likert dan
diperoleh gambaran mengenai peranan jaringan sosial dan pembentukan serta
pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang demokratis khususnya pada
BUMDes Tunas Mandiri. Namun demikian, untuk memperkuat data kuantitatif
yang telah dihimpun melalui instrumen kuesioner, penulis memutuskan untuk
juga mengambil data kualitatif agar penelitian ini menjadi lebih komprehensif
dalam pembahasannya. Tambahan, unsur penelitian kualitatif ada didalamnya
guna memperkuat atau mendukung data-data kuantitatif yang sudah diperoleh
melalui metode kuesioner tertutup.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2020 dan Oktober
2020.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunung
Kidul, Daerah Istmewa Yogyakarta.

33

Sofia Rosaria Lega Jaya, Studi Deskriptif Kuantitatif: Prokrastinasi pada Mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma, USD, Yogyakarta, 2016, hlm 27
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C. Identifikasi Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran Variabel
1. Variabel Penelitian
Variabel Penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.34 Variabel
penelitian juga dapat didefinisikan sebagai nilai, atribut, objek yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mendaptkan informasi yang berguna bagi
penelitiaannya dan selajutnya ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini,
variabel penelitian mencakup: (1) Jaringan sosial; (2) Keuangan atau
ekonomi; (3) Manajerial; (4) Tradisi; dan (5) Pengelolaan demokratis.
Sekadar tambahan informasi, untuk detail masing-masing variabel diatas
akan dijabarkan sebagai berikut:
a)

Jaringan Sosial
Variabel ini mengukur secara umum (general) perihal pihak-pihak
mana saja yang melekat atau turut serta dalam pengelolaan BUMDes
Tunas Mandiri yang mana tentu akan dapat mempengaruhi baik
secara langsung ataupun tidak langsung. Variabel ini sangat
diperlukan guna mendukung topik penelitian yang telah dipilih.

b)

Keuangan
Variabel ini mengukur perihal sejauh mana peranan jaringan sosial
berkontribusi pada bidang/dimensi keuangan organisasi. Secara
spesifik, hal-hal yang diukur meliputi: (1) celah/peluang bisnis di

34

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV Alfabeta, Bandung, 1999, hlm 31
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pasar; (2) penyelesaian masalah berkaitan dengan kegiatan transaksi
ekonomi; (3) menekan biaya-biaya transaksi; (4) penyediaan
lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat (anggota); (5)
kemudahan dalam akses pinjaman modal usaha; (6) dukungan
pengembangan usaha/kinerja BUMDes; (7) dukungan pada usaha
pencapaian target pendapatan BUMDes; dan (8) dukungan pada
usaha pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran bagi para
anggotanya.
c)

Manajerial
Variabel ini mengukur perihal sejauh mana peranan jaringan sosial
berkontribusi pada dimensi manajerial organisasi. Secara spesifik,
hal-hal yang diukur meliputi soal: (1) pengakuan pengelolaan; (2)
kemudahan akses pada tempat pemasaran; (3) mengatasi kelangkaan
informasi pasar baik soal harga barang ataupun partner kerja dan
sebagainya; (4) inovasi bisnis; dan (5) membantu mendukung
kinerja positif BUMDes dilihat dari segi perolehan pendapatan
(indikator produktivitas).

d)

Tradisi
Variabel ini mengukur perihal potret dinamika tradisi atau budaya
yang berkembang di desa Nglanggeran yang mana menjadi lokasi
organisasi beroperasi. Secara spesifik, hal-hal yang diukur variabel
tradisi meliputi: (1) kegiatan gotong-royong; (2) kegiatan nyakruk;
(3) kegiatan silahturahmi antarwarga; (4) Pertemuan warga (arisan,
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dasawisma, posyandu, kelompok tani); (5) kehadiran warga pada
pertemuan warga; (6) keterlibatan kaum muda pada pertemuan
warga; (7) budaya urbanisasi; (8) keterlibatan kaum muda pada
penyelenggaraan tradisi/budaya warga setempat; dan (9) penurunan
cadangan modal sosial yang direfleksikan melalui perubahan normanorma sosial di masyarakat khususnya pada golongan generasi
muda.
e)

Pengelolaan demokratis
Variabel ini mengukur perihal manifestasi tiga unsur pembangun
kerangka kerja (framework) tata kelola pengelolaan yang demokratis
dalam hal ini organisasi BUMDes. Peneliti menetapkan 13 indikator
pada pembentukan variabel ini yaitu: (1) musyawarah mufakat; (2)
asas kerakyatan; (3) Rasa kepercayaan antara Anggota dan Mitra
Badan

Usaha

terhadap

Pengelola;

(4)

Rasa

kepercayaan

antarpengelola; (5) Penyampaian informasi up to date; (6) Laporan
pertanggung jawaban keuangan; (7) Regenrasi pengelola; (8)
Keramahan Pengelola;

(9) Meminimalisir

tindakan-tindakan

kejahatan; (10) pengawasan pengelolaan; (11) Rapat rutin bulanan;
(12) Pengelola menjadi aspiratif; dan (13) Pengelolaan berkelanjutan
(menekankan aspek kelestarian lingkungan).
2. Skala Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini
menggunakan skala Likert.
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Menurut Sugiyono (1999: 86-87) skala Likert dapat dimanfaatkan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah
ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai
variabel penelitian.
Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Selanjutnya, indikator-indikator tersebut dijadikan titik
tolak untuk menyususn item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan
atau pertanyaan.

No.
1
2
3
4
5

Tabel 3.1
Skala Likert
Keterangan
Sangat setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Skor
5
4
3
2
1

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Berdasarkan Sugiyono (1999:72-73), populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian, menurut Bungin (2011: 109110), populasi didefinisikan sebagai keseluruhan (universum) dari objek
penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara,
gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek
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ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri.
2. Sampel
Menurut Sugiyono (1999:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Secara lebih lanjut,
berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Suliyanto (2018:177),
sampel merupakan bagian populasi yang hendak diuji karakteristiknya.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian anggota BUMDes Tunas
Mandiri.
E. Unit Analisis
Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh anggota BUMDes Tunas
Mandiri.
F. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling purposive
dan sampling quota. Lebih lanjut, teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik sampling purposive dapat didefinisikan sebagai teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.35 Sementara disisi lain, teknik sampling
quota dapat dipahami sebagai teknik untuk menentukan sampel dari populasi
yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan
(Sugiyono, 1999:77). Sampel dari penelitian ini adalah sebagian anggota
BUMDes Tunas Mandiri.
G. Sumber dan Jenis Data

35

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 1999, hlm 78
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Sumber data dalam penelitian ini adalah para anggota BUMDes Tunas
Mandiri. Sementara itu, berdasarkan sumber datanya dapat digolongkan
kedalam data primer. Seterusnya, data primer dapat didefinisikan sebagai data
(tunggal datum) yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi
penelitian atau objek penelitian.36 Dalam penelitian ini, data kuesioner
diperoleh dari jawaban responden penelitian. Sebagai tambahan, data primer
perlu diolah lagi untuk bisa diintepretasikan dan ditarik kesimpulannya.

H. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik
kuesioner (angket tertutup) dan wawancara sistematik. Pertama, teknik
kuesioner. Teknik kuesioner sendiri dapat dipahami sebagai teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.37
Sebagai tambahan, menurut Suliyanto, kuesioner merupakan metode
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan
kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya.38 Kedua,
teknik wawancara sistematik. Teknik wawancara sistematik dapat dipahami
sebagai teknik pengambilan data dengan cara terlebih dahulu pewawancara
mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan

36

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik
Serta Ilmu-ilmu sosial lainnya, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 132
37
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV Alfabeta, Bandung, 1999, hlm 135
38
Suliyanto, Metode Penelitian Bisnis: untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Penerbit Andi,
Yogyakarta, 2018, hlm 167
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kepada responden.39 Teknik wawancara sistematik tersebut sengaja dipilih oleh
peneliti dengan alasan bahwa peneliti dalam hal ini masih pada tataran/level
peneliti pemula.

I.

Teknik Pengujian Instrumen
1. Validitas
Uji validitas merupakan teknik untuk menguji kevalidan sebuah kuesioner.
Menurut Suliyanto (2018:233), validitas alat ukur dapat dipahami sebagai
tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi
ukurnya. Kuesioner yang valid berarti kuesioner yang dapat mengukur data
sebagaimana seharusnya. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur.40 Pada penelitian ini, uji
validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate pearson dengan
alat bantu SPSS version 24. Sebagai tambahan, dasar pengambilan
keputusannya dilakukan dengan melihat: (1) r
“valid”; dan (2) r

hitung

<r

tabel

hitung

> r

tabel

dinyatakan

dinyatakan “tidak valid” melalui tingkat

signifikasi (level of significance) 5 persen atau 0,05.
2. Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah teknik untuk menguji suatu instrumen penelitian
dapat dikatakan konsisten atau tidak konsisten apabila dilakukan penelitian
berulang dengan objek yang sama di masa mendatang. Berdasarkan

39

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik
Serta Ilmu-ilmu sosial lainnya, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 137
40
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV Alfabeta, Bandung, 1999, hlm 109

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

Suliyanto (2018:254), reliabilitas instrumen menunjukkan kemampuan alat
ukur untuk menghasilkan hasil ukur yang dapat dipercaya. Selanjutnya, ada
beberapa teknik yang dapat dipakai untuk uji reliabilitas sebuah instrumen.
Beberapa diantaranya yaitu: (1) alpha croncbach; dan (2) split half (belah
dua).
Seterusnya, tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik dapat dilihat
melalui nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan
dengan nilai 1.00, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau
tinggi adalah >0,70. Sebagai tambahan, pada penelitian ini pengukuran
reliabilitas dilakukan melalui cara pengukuran sekali (one shot). Cara
pengukuran sekali (one shot) adalah membandingkan atau mengukur
korelasi antar jawaban pertanyaan. Sekadar informasi, pengukuran
reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS version 24
melalui Cronbach’s coefficient alpha. Dasar pengambilan keputusannya
dilakukan dengan melihat: (1) alpha > r

tabel

dinyatakan “reliabel”; dan

(2) alpha < r tabel dinyatakan “tidak reliabel”.

J.

Teknik Analisis Data
Pada penelitian kuantitatif deskriptif ini, metode analisis data dilakukan dengan
menggunakan dua cara yaitu: (1) analisis deskriptif jawaban responden; dan
(2) analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Pertama, metode analisis
deskriptif jawaban responden. Metode ini sengaja dipilih oleh peneliti untuk
mengolah hasil temuan data dari kuesioner yang mana telah disebarkan kepada
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para responden penelitian sebelumnya. Peneliti beralasan bahwa sengaja
memilih metode penyajian data ini karena metode ini cocok dalam memberikan
informasi penting berkaitan dengan temuan penelitian beserta alasan logis yang
mendasari jawaban para responden. Sebagai tambahan, secara spesifik peneliti
pada waktu sebelumnya melakukan persiapan mengolah data temuan kuesioner
melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu: (1) Tahap pengecekan
kuesioner yang masuk; (2) Tahap Editing; (3) Tahap Coding; (4) Tahap
Tabulasi; (5) Tahap Pengecekan Data Akhir; dan (5) Tahap Analisis Data.
Kemudian, setelah proses diatas selesai dilakukan, peneliti berupaya
mengolahnya dengan cara menggolongkan kedalam tiga level nilai yaitu: (1)
level pengkategorian jawaban responden rendah; (2) level pengkategorian
jawaban responden sedang; dan (3) level pengkategorian jawaban responden
tinggi. Lebih lanjut, penilaian oleh peneliti terhadap variabel-variabel
penelitian (jaringan sosial, keuangan, manajerial, tradisi, pengelolaan yang
demokratis) yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan berdasarkan
perhitungan nilai rata-rata (mean) yang didapatkan dari perhitungan jumlah
total nilai keseluruhan sub variabel dibagi dengan jumlah sub variabel yang
ada. Setelah melalui proses diatas, selanjutnya nilai yang didapatkan sebagai
nilai representasi variabel secara umum (general) digolongkan kedalam tiga
level pengkategorian jawaban responden (rendah, sedang, tinggi). Untuk
detail-nya, nilai pengkategorian jawaban responden level rendah berada pada
rentang 1,0 poin sampai dengan 2,3 poin. Nilai pengkategorian jawaban
responden level sedang berada pada rentang 2,3 poin sampai dengan 3,6 poin.
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Nilai pengkategorian jawaban responden level tinggi berada pada rentang 3,6
poin sampai dengan 5,0 poin. Tak hanya berhenti sampai disitu saja, peneliti
melakukan kombinasi penyajian data dengan menggunakan tampilan (layout)
grafik batang dalam rangka berupaya memperjelas penyampaian informasiinformasi penting penelitian agar mudah dibaca serta dipahami oleh para
pembaca.

Gambar 3.2 Diagram alur persiapan pengolahan data instrumen kuesioner
(Sumber: Suliyanto, 2018: 270)
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Gambar 3.3 Diagram kerangka analisis data temuan kuesioner

Kedua metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Metode ini
dilakukan dalam rangka untuk mendukung/menguatkan data yang telah
diambil atau dihimpun peneliti melalui kuesioner, maka peneliti memutuskan
untuk mengambil data-data penelitian melalui wawancara sistematik.
Selanjutnya, data-data yang didapat melalui teknik wawancara sistematik
tersebut akan diolah/dianalisis menggunakan teori Miles dan Huberman.
Seterusnya, Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2015: 174-175) dikatakan
bahwasannya analisis metode kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan
data, dan menarik kesimpulan. Menurut mereka, proses analisis data kualitatif
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harus melalui tiga tahapan utama yaitu (1) tahap kodifikasi data; (2) tahap
penyajian data; dan (3) tahap penarikan kesimpulan.

Gambar 3.4 Framework/kerangka kerja proses analisis data kualitatif
menurut Miles dan Huberman (Sumber: Miles dan Huberman dalam Afrizal
(2015:180))
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BAB IV
GAMBARAN UMUM BUMDes TUNAS MANDIRI

A. Gambaran Umum Perusahaan

Gambar 4.1 Logo BUMDes Tunas Mandiri

1. Latar belakang pendirian BUMDes Tunas Mandiri
BUMDes Tunas Mandiri berdiri pada tanggal 11 Oktober 2011 di Desa
Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta berdasarkan landasan hukum Perdes Nomor 07/KPTS/
NGL/2011 melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Camat, Kades, dan
tokoh-tokoh masyarakat di balai desa Nglanggeran. Secara lebih lanjut,
pendirian atau pembentukan BUMDes Tunas Mandiri ini didasarkan pada
adanya kebutuhan dan potensi desa yang mana harus dikelola secara baik
dan benar sesuai dengan amanah UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat
(1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa” Junto PP Nomor 72 Tahun 2005 tetang Desa
pasal 78-81. Sebagai tambahan, menurut laman Blog Bumdes.id dikatakan
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bahwa BUMDes Tunas Mandiri sudah layak dan pantas untuk menjadi
tempat belajar untuk studi aplikatif tentang Badan Usaha Milik Desa atau
yang sering dikenal dengan nama “BUMDes”.
2. Unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri
BUMDes Tunas Mandiri sendiri mempunyai empat unit usaha. Pertama,
unit usaha wisata. Unit wisata pada BUMDes Tunas Mandiri
beranggotakan 154 orang. Tambahan, pada unit ini BUMDes Tunas
Mandiri berkerja sama dengan Pokdarwis Nglanggeran serta kelompok
karang taruna Bukit Putra Mandiri didalam pengelolaan tempat-tempat
wisata diantaranya yaitu: (1) Gunung Api Purba; (2) Embung Nglanggeran;
(3) Air Terjun Kedung Kandang; (4) Kampung Pitu. Kedua, unit usaha
UED Simpan Pinjam. Unit UED Simpan Pinjam di BUMDes Tunas
Mandiri mempunyai jumlah anggota sebanyak 124 orang. Tambahan, unit
usaha UED SP tersebut bergerak pada jasa pelayanan simpan pinjam
dengan bunga yang rendah yang mana ditujukan bagi warga atau
masyarakat desa Nglanggeran yang masih kesulitan dalam hal akses
permodalan untuk kebutuhan kegiatan usaha. Ketiga, unit usaha Grosir.
Unit usaha grosir sendiri memiliki jumlah anggota satu orang yang mana
bertugas untuk administrasi penjualan barang-barang kebutuhan pokok
yang selanjutnya akan disalurkan lewat sales-sales penjualan untuk
dipasarkan ke warung-warung yang berada disekitar wilayah desa
Nglanggeran. Keempat, unit usaha Pengelolaan Sampah. Unit Pengelolaan
Sampah pada BUMDes Tunas Mandiri mempunyai jumlah anggota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

sebanyak tiga orang yang mana bertugas dalam pengangkutan dan
pengolahan sampah yang didapat dari rumah-rumah ataupun tempat usaha
di wilayah sekitar desa Nglanggeran.
3. Letak geografis kantor sekretariat BUMDes Tunas Mandiri
Sekretariat kantor BUMDes Tunas Mandiri berada bersebelahan dengan
TPS KSM 3R tepatnya di daerah padukuhan Gunung Butak Rt. 20; Rw. 05
desa Nglanggeran, kecamatan Patuk, kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
4. Visi dan Misi BUMDes Tunas Mandiri
BUMDes Tunas Mandiri mempunyai tujuan pokok atau utama yaitu
meningkatkan kesejahteraan warga desa serta menekan angka kemiskinan
masyarakat desa Nglanggeran. Adapun visi dan misi BUMDes Tunas
Mandiri dijabarkan sebagai berikut:
Visi

:

-

Mewujudkan desa mandiri berdikari.

Misi

:

-

Mengembangkan potensi ekonomi dan aset desa
Nglanggeran.

-

Pembangunan dan peningkatan layanan sosial dan
layanan dasar kepada masyarakat, diprioritaskan
dalam penanggulangan kemiskinan.

-

Pembangunan
pelayanan
Nglanggeran.

infrastruktur

umum

dan

yang

mendukung

perekonomian

Desa
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-

Mengembangkan jaringan kerja sama ekonomi
dengan berbagai pihak.

5. Susunan Kepengurusan BUMDes Tunas Mandiri Periode Masa
Jabatan 2016-2021
Susunan kepengurusan BUMDes Tunas Mandiri periode masa jabatan
2016-2021 diatur melalui SK. Kepala Desa Nomor 20/KPTS/2016
tertanggal 22 Juli 2016. Untuk susunan kepengurusan BUMDes Tunas
Mandiri dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Susunan Kepengurusan BUMDes Tunas Mandiri
Periode Masa Jabatan 2016-2021
Nama

Jabatan

Senen

Komisaris

Ponijo

Ketua Pengawas

Supratmiyati

Anggota Pengawas 1

Agus

Anggota Pengawas 2

Lilik Suharyanto

Anggota Pengawas 3

Sudiyono

Anggota Pengawas 4

Ahmad Nasrodin

Direktur

Sugeng Handoko

Sekretaris

Surgiyanti

Bendahara 1
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Heru Purwanto

Bendahara 2

Arleta Intan M.

Ketua Divisi UED SP

Aris Budiyono

Ketua Divisi Wisata

Wantirah

Ketua Divisi Grosir

Supardi

Ketua Divisi TPS 3R

6. Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri dari tahun ke tahun (yoy)
Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri dari tahun ke tahun (yoy) mengalami
pertumbuhan yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan gambar gambar
4.3 sebagai berikut:

Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri

Tahun

2019

138

2018

134

2017

131

126

128

130

132

134

136

138

140

Pendapatan (Juta)

Gambar 4.2 Gambar Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri (yoy)

Secara lebih detail, pada tahun 2017 badan usaha ini meraih pendapatan
(laba) sebesar

Rp. 131.259.400,00. Selanjutnya, tahun 2018 badan usaha
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ini meraih keuntungan sebesar Rp. 134.254.800,00. Untuk tahun 2019,
badan usaha ini meraih pendapatan sebesar Rp. 138.020.890,00.
B. Gambaran Umum Produk BUMDes Tunas Mandiri
1. Unit Usaha Wisata
Unit usaha wisata BUMDes Tunas Mandiri memiliki produk utama yaitu:
jasa kepemanduan wisata. Secara lebih lanjut, BUMDes Tunas Mandiri
mempunyai pemandu wisata (guide) yang siap mengantarkan wisatawan
domestik atau mancanegara untuk keliling menikmati pemandangan alam
yang ditawarkan oleh desa wisata ini. Ada empat tempat wisata utama yang
sudah cukup dikenal oleh berbagai pelancong baik wisatawan domestik
atau mancanegara. Empat tempat wisata tersebut adalah: (1) Gunung Api
Purba; (2) Embung Nglanggeran; (3) Air Terjun Kedung Kandang; dan (4)
Kampung Pitu.
2. Unit usaha Simpan Pinjam atau UED SP
Unit usaha Simpan Pinjam atau Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
(UED SP) memiliki produk utama yaitu jasa pelayanan simpan pinjam bagi
para anggotanya. Saat ini UED SP mempunyai jumlah anggota sebanyak
124 orang yang berasal dari beberapa padukuhan di desa Nglanggeran yaitu
padukuhan Doga, padukuhan Karang Sari, padukuhan Gunung Butak,
padukuhan Nglanggeran Kulon serta padukuhan Nglanggeran Wetan.
Sebagai tambahan, suku bunga yang ditawarkan pada unit usaha UED SP
ini terbilang relatif cukup rendah. Untuk suku bunga tabungan per tahun
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sebesar 0.05 persen. Sementara disisi lain, untuk suku bunga pinjaman
sebesar 1,5 persen per bulan.
Seterusnya, anggota UED SP dapat meminjam pinjaman maksimal sebesar
5 kali dari jumlah tabungan yang ada. Selanjutnya, jangka waktu pinjaman
yang ditawarkan oleh UED SP kepada para anggotanya mulai dari: (1) 5
bulan; (2) 10 bulan; (3) 15 bulan; dan (4) 20 bulan. Sebagai informasi,
anggota yang dapat atau mampu mengembalikan uang pinjaman tepat
waktu akan diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar
25 persen dari total bunga pinjaman atas rentang jangka waktu angsuran
pinjaman tertentu.
3. Unit Usaha Grosir
Unit usaha grosir “Toko Rizki Barokah” mempunyai produk utama yaitu
penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Secara lebih
lanjut, untuk pemasaran barang-barang kebutuhan pokok tersebut
dilakukan melalui salesman yang nantinya akan mendistribusikan ke
warung-warung warga di sekitar wilayah desa Nglanggeran dengan harga
yang tentu cukup menarik. Tambahan, keuntungan yang didapat unit ini
berkisar kurang lebih 10 juta per tahun.
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Gambar 4.4 Unit Usaha Grosir “Toko Rizki Barokah”

4. Unit Usaha Pengelolaan Sampah atau TPS KSM Barokah 3R
Unit usaha pengelolaan sampah atau TPS KSM Barokah 3R berada di
daerah padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 5. Jasa yang ditawarkan oleh
unit ini adalah jasa pengangkutan serta pengelolaan sampah baik organik
dan anorganik yang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat di
sekitar wilayah desa wisata Nglanggeran. Saat ini TPS KSM Barokah 3R
mempunyai 3 anggota yang bertugas untuk mengangkut serta mengelola
sampah. Seterusnya, sampah-sampah yang berasal dari rumah warga atau
tempat usaha di sekitar wilayah desa Nglanggeran kemudian diolah
sedemikian rupa menjadi pupuk kompos yang tentunya bermanfaat dan
mempunyai nilai jual yang tinggi. Tambahan, keuntungan/pendapatan dari
Unit Pengelolaan Sampah BUMDes Tunas Mandiri pada tahun 2019
mencapai sebesar 19 juta rupiah.
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Gambar 4.5 Pupuk Kompos BUMDesa Tunas Mandiri

C. Gambaran Singkat Pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
Proses tata kelola atau sistem manajemen yang dilalukan oleh para personil
BUMDes Tunas Mandiri secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal itu
dibuktikan dengan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan observasi
lapangan. Manifestasi dari proses tata kelola atau sistem manajemen yang baik
yang dilakukan oleh lembaga BUMDes Tunas Mandiri tersebut diwujudkan
melalui antara lain yaitu: (1) Pelayanan prima terhadap anggota, warga desa
Nglanggeran, serta orang asing yang datang berkunjung ke BUMDes; (2)
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Sistem pelaporan kinerja keuangan yang baik; (3) Rapat pengurus dan anggota
yang rutin tiap bulannya; (4) Sistem pelaporan informasi mengenai kegiatankegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes (Example: jumlah kunjungan
wisatawan, kegiatan pelaporan keuangan tiap tahunnya dll.) dapat dipantau
secara online atau daring melalui kanal resmi website pemerintah desa
Nglanggeran

di

https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/;

(5)

Sistem

pengadministrasian yang cukup baik; dan (6) Sistem pembukuan yang cukup
baik.
Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera
diminimalisir dan diatasi secara bersama guna menjaga tata kelola lembaga ini
berjalan secara baik dan menghasilkan output yang optimal. Beberapa
kelemahan

tersebut

personil/pengurus

salah

lembaga

duanya
BUMDes

yaitu

(1)

terbatasnya

dibandingkan

dengan

jumlah
proporsi

luasan/jangkauan pengelolaan aset-aset desa yang mana jumlahnya begitu
besar dan luas. Maka dari itu, perlunya penambahan personil/pengurus
BUMDes; dan (2) kendala pada permodalan lembaga.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli
2020 dan dilanjutkan lagi pada tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober
2020 di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menyebarkan instumen penelitian
berupa kuesioner kepada 100 anggota BUMDes Tunas Mandiri. Penyebaran
kuesioner dilakukan dengan cara langsung mengunjungi tiap-tiap rumah warga
(door to door) yang sebelumnya sudah dipilih atau ditentukan untuk menjadi
responden penelitian ini. Sebagai tambahan, ada dua kuesioner yang dibuat
untuk penelitian ini yaitu: (1) Kuesioner untuk pengelola; dan (2) Kuesioner
untuk anggota. Pertama, kuesioner untuk pengelola disebarkan ke seluruh
pengelola BUMDes Tunas Mandiri yang berjumlah 11 orang. Kedua,
kuesioner untuk anggota disebarkan ke tiap-tiap anggota BUMDes Tunas
Mandiri berjumlah 89 orang yang mana anggota tersebut berasal dari berbagai
unit BUMDes Tunas Mandiri diantaranya yaitu: (1) Unit wisata; (2) Unit UED
SP; (3) Unit grosir; dan (4) Unit pengelolaan sampah.
B. Deskripsi Subjek
Subjek penelitian adalah anggota BUMDes Tunas Mandiri berjumlah 100
orang yang terdiri dari 58 orang berasal dari unit wisata, 39 orang berasal dari
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unit UED SP, 1 orang berasal dari unit grosir, dan 2 orang berasal dari unit
pengelolaan sampah. Lebih lanjut, subjek penelitian berada pada rentang usia
yaitu: (1) <20 tahun; (2) 21 tahun – 40 tahun; (3) 41 tahun – 60 tahun; dan (4)
>60 tahun.

Tabel 5.1 Subjek Penelitian Per Unit Usaha BUMDes Tunas Mandiri

Unit Usaha BUMDes Tunas

Jumlah (orang)

Persentase (%)

Unit wisata

58 orang

58%

Unit UED simpan pinjam

39 orang

39%

Unit grosir

1 orang

1%

Unit pengelolaan sampah

2 orang

2%

100 orang

100 %

Mandiri

Total
Sumber: Data Hasil Perhitungan Angket

Data subjek berdasarkan unit usaha diperoleh 58 orang pada unit wisata, 39
orang pada unit UED simpan pinjam, 1 orang pada unit grosir, 2 orang pada
unit pengelolaan sampah. Total keseluruhan subjek berdasarkan unit usaha
adalah 100 orang.
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Tabel 5.2 Subjek Penelitian Berdasarkan Usia

Usia

Jumlah (orang)

Persentase (%)

<20 tahun

6 orang

6%

21 tahun – 40 tahun

38 orang

38%

41 tahun – 60 tahun

46 orang

46%

>60 tahun

10 orang

10%

Total

100 orang

100 %

Sumber: Data Hasil Perhitungan Angket

Data subjek berdasarkan usia diperoleh 6 orang berada pada usia <20 tahun, 38
orang berada pada usia 21 tahun – 40 tahun, 46 orang berada pada usia 41 tahun
– 60 tahun, dan 10 orang berada pada usia >60 tahun. Total keseluruhan subjek
berdasarkan usia adalah 100 orang.
Tabel 5.3 Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Jumlah (orang)

Persentase (%)

Laki-laki

69 orang

69%

Perempuan

31 orang

31%

Total

100 orang

100 %

Sumber: Data Hasil Perhitungan Angket

Data subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin diperoleh 69 orang
mempunyai jenis kelamin laki-laki. Sementara disisi lain, 31 orang memiliki
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jenis kelamin perempuan. Total keseluruhan subjek penelitian berdasarkan
jenis kelamin adalah 100 orang.
Tabel 5.4 Subjek Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Jumlah (orang)

Persentase (%)

SD

16 orang

16%

SMP

32 orang

32%

SMA/SMK

45 orang

45%

PT

7 orang

7%

100 orang

100 %

Total
Sumber: Data Hasil Perhitungan Angket

Data subjek penelitian berdasarkan pendidikan terakhir diperoleh 16 orang
mempunyai pendidikan terakhir SD, 32 orang mempunyai pendidikan terakhir
SMP, 45 orang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK, dan 7 orang
mempunyai pendidikan terakhir PT. Total keseluruhan subjek penelitian
berdasarkan pendidikan terakhir adalah 100 orang.

C. Hasil Uji Statistik Kuesioner
1. Uji Validitas
Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dalam rangka untuk mengetahui
seberapa valid instrumen penelitian dalam hal ini kuesioner baik kuesioner
pengelola maupun kuesioner anggota. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu mengukur data sebagaimana
seharusnya apa yang harus diukur (Sekaran, 2003 dalam Jaya, 2016:20).
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Secara lebih lanjut, uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi
bivariate pearson dengan alat bantu SPSS versi 24. Sebagai tambahan,
dasar pengambilan keputusannya dilakukan dengan melihat: (1) r hitung > r
tabel

dinyatakan “valid”; dan (2) r

hitung

< r

tabel

dinyatakan “tidak valid”

melalui tingkat signifikasi (level of significance) 5 persen atau 0,05. Hasil
uji validitas untuk masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Aspek Jaringan

No. Item
1
2
3
4
5
6
7

rhitung
0,688
0,736
0,736
0,736
0,702
0,772
0,873

rtabel 5% (11)
0,602
0,602
0,602
0,602
0,602
0,602
0,602

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa 7 item variabel jaringan sosial
dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan data.
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Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Aspek Keuangan

No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8

rhitung
0,588
0,681
0,704
0,625
0,604
0,736
0,739
0,567

rtabel 5% (100)
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa 8 item variabel keuangan/ekonomi
dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan data.

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Aspek Manajerial

No. Item
1
2
3
4
5

rhitung
0,797
0,815
0,783
0,772
0,712

rtabel 5% (100)
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa 5 item variabel manajerial dinyatakan
valid dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan data.
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Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Aspek Tradisi

No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

rhitung
0,628
0,733
0,765
0,754
0,768
0,653
0,623
0,631
0,347

rtabel 5% (100)
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa 9 item variabel tradisi dinyatakan
valid dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan data.

Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Aspek Demokrasi Representatif

No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rhitung
0,770
0,748
0,571
0,740
0,719
0,806
0,576
0,740
0,641
0,590
0,750
0,410

rtabel 5% (100)
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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13
14
15
16
17

0,626
0,734
0,726
0,568
0,447

0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa 17 item variabel demokrasi
representatif dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat untuk
pengambilan data.

2. Uji Reliabilitas
Pada penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dalam rangka untuk
mengetahui seberapa konsisten (reliable) sebuah instrumen penelitian
dalam hal ini kuesioner baik kuesioner pengelola maupun anggota. Suatu
kuesioner yang baik merupakan kuesioner yang memberikan hasil
pengukuran yang dapat dipercaya dan konsisten (Suliyanto, 2018:231). Uji
reliabilitas dilaksanakan menggunakan teknik alpha croncbach melalui
bantuan alat statistika SPSS versi 24. Tambahan, dasar pengambilan
keputusannya dilakukan dengan melihat: (1) alpha > r
“reliabel”; dan (2) alpha <

r

tabel

tabel

dinyatakan

dinyatakan “tidak reliabel”. Hasil

pengukurannya dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5.10 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

rhitung

Keterangan

0,899
0,811

rtabel
(5%)
0,754
0,195

Aspek Jaringan (X1)
Aspek
Keuangan/Ekonomi
(X2)
Aspek Manajerial (X3)

0,834

0,195

Reliabel

Reliabel
Reliabel
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Aspek Tradisi (X4)
Aspek
Demokrasi
Representatif (X5)

0,792
0,916

0,195
0,195

Reliabel
Reliabel

Sumber: skor hasil pengolahan jawaban responden

Berdasarkan Tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa seluruh angket (X1,
X2, X3, X4, X5) dinyatakan reliabel atau konsisten. Adapun rinciannya
yaitu: (1) variabel X1 memperoleh rhitung > rtabel (0,899 > 0,754) maka dapat
dinyatakan reliabel; (2) variabel X2 memperoleh rhitung > rtabel (0,811 >
0,195) maka dapat dinyatakan reliabel; (3) variabel X3 memperoleh rhitung
> rtabel (0,834 > 0,195) maka dapat dinyatakan reliabel; (4) variabel X4
memperoleh rhitung > rtabel (0,792 > 0,195) maka dapat dinyataka reliabel;
(5) variabel X5 memperoleh rhitung > rtabel (0,916 > 0,195) maka dapat
dinyatakan reliabel.

D. Temuan Data dan Analisis
1

Gambaran Umum Temuan Data Per Variabel
Analisis deksriptif jawaban responden digunakan untuk memberikan
informasi tentang tingkat penilaian atas indikator-indikator variabel
penelitian dan alasan-alasan logis yang mendasari penilaian oleh
responden.
Tabel 5.11 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden
No.
1.
2.
3.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah
Sedang
Tinggi

Interval Nilai
1,0-2,3
2,3-3,6
3,6-5,0
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Grafik 5.12 Persepsi Responden Terhadap Variabel Jaringan Sosial Dengan
Berbagai Pihak

Pada grafik 5.12 diatas dapat dilihat skor tertinggi atas aspek jaringan sosial yaitu
jaringan sosial dengan Pokdarwis. Sementara disisi lain, skor terendah untuk aspek
jaringan sosial yaitu jaringan sosial dengan Pemerintah Pusat. Sebagai tambahan,
secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata atas aspek jaringan sosial diatas sebesar
4.23 poin (kategori nilai: “Tinggi”). Hal ini menandakan bahwa jaringan-jaringan
sosial yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dengan berbagai pihak yang ada
adalah kuat.
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Grafik 5.13 Persepsi Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Jaringan
Sosial Pada Bidang Keuangan (Ekonomi)

Pada grafik 5.13 diatas dapat dilihat skor tertinggi atas aspek keuangan yaitu
Pemanfaatan jaringan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah berkaitan
dengan kegiatan transaksi ekonomi. Sementara disisi lain, skor terendah untuk
aspek keuangan yaitu Pemanfaatan jaringan sosial untuk menekan biaya-biaya
transaksi pada aktivitas bisnis. Sebagai tambahan, secara keseluruhan perolehan
nilai rata-rata penggunaan/pemanfaatan jaringan sosial pada bidang atau dimensi
keuangan BUMDes Tunas Mandiri yaitu sebesar 4.13 poin (kategori nilai: tinggi).
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Grafik 5.14 Persepsi Responden Terhadap Variabel Jaringan Sosial Pada
Pemanfaatan Bidang Manajerial

Pada grafik 5.14 diatas dapat dilihat skor tertinggi atas aspek manajerial yaitu
Pemanfaatan jaringan sosial dalam membantu mendukung kinerja positif BUMDes
Tunas Mandiri. Sementara disisi lain, skor terendah untuk aspek atau variabel
manajerial yaitu Pemanfaatan jaringan sosial dalam upaya mengatasi masalah
kelangkaan informasi pasar yang sering timbul pada operasionalisasi usaha bisnis.
Sebagai tambahan, secara keseluruhan pemanfaatan jaringan sosial pada bidang
atau dimensi manajerial mendapatkan nilai perolehan rata-rata sebesar 4.086 poin
(kategori nilai: tinggi)
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Grafik 5.15 Persepsi Responden Terhadap Variabel Komitmen Terhadap
Tradisi

Pada grafik 5.15 diatas dapat dilihat skor tertinggi atas aspek atau variabel tradisi
yaitu gotong-royong (Bonding social capital). Sementara disisi lain, skor terendah
untuk variabel/dimensi tradisi yaitu adanya perubahan norma-norma sosial dalam
masyarakat khususnya pada generasi kaum muda. Seterusnya, penurunan terkait
cadangan modal sosial pada kalangan/generasi kaum muda tersebut lebih
disebabkan karena perkembangan zaman serta budaya yang kini berkembang begitu
cepat. Tambahan, secara keseluruhan penilaian atas aspek/variabel/dimensi tradisi
mendapatkan nilai pengkategorian rata-rata sebesar 4.25 poin yang mana berada
pada kategori nilai pengkategorian “Tinggi”.
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Grafik 5.16 Persepsi Responden Terhadap Variabel Pembentukan Dan Pemeliharaan Pengelolaan BUMDes Yang
Demokratis
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 Keterangan:
 A (warna kuning) = Musyawarah Mufakat.
 B (warna merah) = Asas Kerakyatan (dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota)
 C (warna orange) = Rasa Kepercayaan antara Anggota dan Mitra Badan Usaha terhadap Pengelola
 D (warna ungu) = Rasa Kepercayaan antarpengelola
 E (warna hitam) = Informasi up to date
 F (warna abu-abu tua) = Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 G (warna biru dongker) = Regenerasi Pengelola
 H (warna hijau tua) = Keramahan Pengelola
 I (warna hijau muda) = Meminimalisir Tindakan-Tindakan Kejahatan
 J (warna abu-abu) = Pengawasan Pengelolaan
 K (warna kuning tua) = Interaksi antara Pengelola dengan Anggota (Rapat Rutin Bulanan)
 L (warna emas muda) = Pengelola Menjadi Aspiratif
 M (warna hijau terang) = Pengelolaan Berkelanjutan (Menekankan Aspek Kelestarian Lingkungan)
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Pada grafik 5.16 diatas dapat dilihat skor tertinggi atas aspek atau
vabiabel demokrasi representatif yaitu Peranan jaringan sosial dalam
menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis
(pengaruhnya pada sikap pengelola dalam melayani anggotanya) (H).
Sementara disisi lain, skor terendah atas variabel demokrasi
representatif yaitu Peranan jaringan sosial guna membantu mencegah
atau meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin
dilakukan oleh pengelola BUMDes pada pengelolaan usaha-usaha
BUMDes (I). Sebagai tambahan, perolehan nilai rata-rata untuk aspek
demokrasi representatif yaitu sebesar 4.16 poin yang mana masuk
kedalam kategori nilai “Tinggi”.
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2

Analisis Per Variabel
a.

Jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri
Ikatan kuat diartikan
sebagai afinitas
mendalam.
Contohnya: keluarga,
teman, kolega

Jaringan-jaringan
sosial dengan
Pemerintah Pusat

Ikatan lemah diartikan
sebagai kebalikannya.
Contohnya: kenalan
atau orang asing
dengan latar belakang
budaya sama

Jaringan-jaringan sosial
dengan BUMS
Jaringan-jaringan sosial dengan
Pemerintah Daerah

Jaringan Sosial dengan Organisasi Karang Taruna

Jaringan Sosial dengan BPD

Jaringan Sosial dengan Pemerintah Desa

Jaringan Sosial dengan Pokdarwis

Gambar 5.17 Matriks ekosistem jaringan-jaringan sosial pada BUMDes Tunas Mandiri

(1.a)

Identifikasi atas keberadaan jaringan-jaringan sosial yang
melekat dalam proses perkembangan dan pengelolaan
pada BUMDes Tunas Mandiri
John

Field

pada

bukunya

berjudul

“social

capital”

mengatakan bahwa jaringan mempunyai peranan penting
dalam memberikan kohesi sosial karena mendorong orang
bekerja sama satu sama lain dan tidak sekadar dengan orang
yang mereka kenal langsung untuk memperoleh manfaat
timbal balik (Field, 2003). BUMDes Tunas Mandiri dalam
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perkembangan dan pengelolaanya tentu tidak bisa terlepas dari
yang namanya “jaringan-jaringan sosial”. Peneliti dalam hal
ini mengungkapkan bahwa terdapat 7 (tujuh) hubungan sosial
atau jaringan sosial yang melekat pada proses perkembangan
serta pengelolaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri. Ke-tujuh hubungan sosial/jaringan sosial
tersebut yaitu: (1) Jaringan dengan Pemerintah Pusat; (2)
Jaringan dengan Pemerintah Daerah; (3) Jaringan dengan
Pemerintah

Desa;

Permusyawaratan

(4)

Desa

Jaringan
(BPD);

(5)

dengan

Badan

Jaringan

dengan

Pokdarwis; (6) Jaringan dengan Organisasi Karang Taruna;
dan (7) Jaringan dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
Ke-tujuh jaringan sosial diatas hadir atau melekat pada Badan
Usaha Milik Desa Tunas Mandiri secara sengaja maupun tidak
disengaja tentu karena adanya afinitas sosial. Untuk lebih jelas
atau lengkapnya disajikan gambar 5.18 dan gambar 5.19
perihal pemetaan atas struktur jaringan sosial yang melekat
dalam proses perkembangan dan pengelolaan pada BUMDes
Tunas Mandiri
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Gambar 5.18 Bagan Pemetaan Struktur Jaringan Sosial BUMDes Tunas
Mandiri Berdasarkan Survei (Angket Tertutup)
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Gambar 5.19 Bagan Pemetaan Struktur Jaringan Sosial BUMDes Tunas
Mandiri Berdasarkan Survei (Angket Tertutup) dan Wawancara Sistematik
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(2.a)

Analisis Piramida Jaringan Sosial BUMDes Tunas
Mandiri: Jaringan Terkuat dan Jaringan Terlemah
Pada gambar 5.17 sebelumnya dapat dilihat jaringan sosial
BUMDes Tunas Mandiri yang paling kuat adalah jaringan
sosial dengan kelompok sadar wisata Nglanggeran (Pokdarwis
Nglanggeran).

Hal tersebut berdasarkan pada observasi

langsung di lapangan, hasil temuan data wawancara sistematik
bersama para responden, dan hasil data olahan kuesioner
penelitian bahwa unit usaha pokok BUMDes Tunas Mandiri
yang juga memberikan kontribusi/pemasukan terbanyak
adalah dari unit wisata. Unit wisata ini merupakan proyek
kemitraan antara BUMDes Tunas Mandiri dengan Pokdarwis
Nglanggeran (lihat S2.W1. 132-136). Oleh karena itu,
pantaslah atau sewajarnya jaringan sosial dengan Pokdarwis
Nglanggeran terjalin begitu dekat sekali.
Sementara disisi lain, jaringan terlemah yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri dengan berbagai pihak yang ada
adalah jaringan dengan Pemerintah Pusat (Kemenkoparekraf,
Kemendespdtt, BI, PT SMF, Bank Mandiri, Bank BRI, dan
Bank BNI). Hal tersebut terjadi oleh karena pemerintah pusat
memang tidak bersentuhan secara langsung dengan BUMDes
Tunas Mandiri pada segi pengelolaan unit-unit usaha (lihat
S3.W1. 19-22; S3.W1.26-30).
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(3.a)

Dampak

keberadaan

jaringan-jaringan

sosial

yang

dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dilihat dari sudut
pandang kemanfaatannya
Jaringan-jaringan yang dimiliki BUMDes Tunas Mandiri
berdasarkan hasil wawancara ditemukan ada 7 (tujuh)
manfaat,

membantu berperan dalam hal: (1) Membantu

memberikan kemudahan dalam mendapatkan permodalan
(kredit/pinjaman dengan bunga lunak) usaha BUMDes Tunas
Mandiri (Pemerintah Pusat melalui PT SMF); (2) Membantu
pada peningkatan kemampuan (skill) sumber daya manusia
BUMDes Tunas Mandiri (Pemerintah Daerah melalui BBLM
Yogyakarta); (3) Membantu memberikan legalitas badan
usaha serta memberikan penyertaan modal usaha tiap tahunnya
melalui dana desa (Pemerintah Desa); (4) Membantu dalam
pengawasan (monitoring) operasionalisasi usaha BUMDes
(BPD); (5) Membantu dalam pengelolaan wisata atau desa
wisata (Pokdarwis); (6) Membantu didalam pengelolaan
kawasan ekowisata dan desa wisata serta membantu menjaga
dan merawat objek-objek wisata guna kepentingan bersama
(Organisasi Karang Taruna); (7) Membantu peningkatan skill
sumber daya manusia (SDM) BUMDes, membantu pada
pemasaran produk-produk wisata desa wisata Nglanggeran,
membantu mendukung pengelolaan dan pengembangan unit
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usaha TPS KSM 3R perihal budidaya maggot, membantu
mendukung pengelolaan dan pengembangan unit usaha grosir
(BUMS).
Tabel 5.20 Identifikasi Dampak Keberadaan Jaringan-Jaringan Sosial
BUMDes Tunas Mandiri dilihat dari sudut pandang kemanfaatannya

Aspek

Deskripsi


Keuangan







Manajerial


Sumber

Kemudahan akses pada S1;S2
pinjaman lunak dan
bersubsidi (Pemerintah
Pusat)
Penyertaan modal usaha S1;S2;S3
dari dana desa tiap
tahun (Pemdes)
Membantu pada
peningkatan
keahlian/kemampuan
(skill) SDM BUMDes
(BUMS;Pemda)
Membantu pada
pemasaran produkproduk wisata, desa
wisata Nglanggeran
(BUMS)
Membantu mendukung
pengelolaan dan
pengembangan unit
usaha sampah TPS
KSM 3R perihal
budidaya maggot
(BUMS)

S1;S2

S1;S2;S3

S1;S2;S3
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Tradisi



Demokrasi
Representatif



Membantu mendukung
pengelolaan dan
pengembangan unit
usaha grosir (BUMS)
Membantu pada
pengelolaan wisata/desa
wisata (Pokdarwis)
Membantu menjaga dan
merawat objek-objek
wisata guna
kepentingan bersama
(Organisasi Karang
Taruna)
Memberikan legalitas
badan hukum lembaga
BUMDes (Pemda)
Membantu dalam hal
pengawasan
(monitoring) atas
pengelolaan lembaga
(BPD)

S1;S2;S3

S1;S2;S3

S1;S2;S3

S1

S1;S2;S3
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(4.a)

Hubungan Pertama jaringan sosial dengan pengelolaan
yang demokratis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri dilihat dari segi input-nya (nilai-nilai yang
dibangun)
Konsep “jaringan sosial” dengan konsep “pengelolaan yang
demokratis” sebenarnya saling berkait-kelindan satu dengan
yang lain. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Luthfi
Assyaukanie bahwa modal sosial (social capital) mempunyai
peranan

penting

pada

penciptaan/pembentukan

serta

pemeliharaan tata kelola yang demokratis. Beliau mengatakan
“Social capital adalah jawaban dari mengapa suatu negara
berhasil menjalankan sistem demokrasi dan yang lainnya
gagal”.41 Jaringan sosial sebagai kunci utama atau intisari atas
kerangka teori modal sosial (social capital) didalamnya
terdapat kepercayaan (trust) dan norma (norms) sangat
diperlukan guna mendukung pengimplementasian kerangka
kerja (framework) sistem demokrasi representatif. Tanpa
adanya modal sosial yang baik maka kecenderungannya akan
terjadi ketidaklancarnya proses legitimasi kekuasaan oleh
pemerintah (pengelola). Sementara disisi lain, konsep
“pengelolaan yang demokratis” yang mana didalamnya

41

https://www.youtube.com/watch?v=wyyYeONt6Yc diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 12:19
WIB
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terkandung

unsur-unsur

pembentuk

yaitu:

(1)

Unsur

Transparansi dan Keterbukaan; (2) Unsur Kepercayaan; dan
(3) Unsur Etos Mencintai Kebenaran dan Mengatakan
Kebenaran tentunya membutuhkan jaringan-jaringan sosial
guna melancarkan proses implementasi/penerapannya dalam
tataran sebuah organisasi. Tanpa adanya jaringan-jaringan
sosial yang tumbuh dan berkembang didalam proses
pengelolaan BUMDes maka dapat dipastikan bahwa tidak
utuhnya pengimplementasian sistem ini sehingga berdampak
pula pada output yang dihasilkan tidak ramah pasar
(disoriented) serta kemungkinan terburuknya akan ada
hilangnya kepercayaan publik (public trust) yang dalam hal ini
tentu berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup sebuah
organisasi.
Pengelolaan dapat dikatakan demokratis apabila telah
memenuhi kaidah konstitusi yang sebelumnya telah disepakati
dan disahkan secara bersama didalam organisasi. Pengelolaan
demokratis harus merujuk pada 3 (tiga) unsur pembentuknya
yaitu (1) Transparansi dan Keterbukaan; (2) Kepercayaan; dan
(3) Etos Mencintai Kebenaran dan Mengatakan Kebenaran.
Pada praktik di BUMDes Tunas Mandiri sendiri, penulis
mempunyai kesimpulan bahwa pengelolaan yang demokratis
telah dijalankan seturut 3 (tiga) unsur utama yang menjadi
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acuan diatas. Pertama, Unsur Transparansi dan Keterbukaan.
Dalam hal ini, Transparansi lebih merujuk pada pengelolaan
anggaran yang sifatnya transparan yang mana dapat diketahui
oleh segenap anggota BUMDes secara mudah dan terbuka.
Sementara itu, Keterbukaan lebih merujuk pada kemudahan
akses terhadap informasi-informasi penting berkaitan dengan
kondisi pengelolaan BUMDes yang mana harus dapat
diketahui dengan cara yang mudah oleh para pemangku
kepentingan terkait atau stakeholder terkait. Terkait, Unsur
Transparansi dan Keterbukaan, implementasi atas unsur ini
dapat dilihat melalui kegiatan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan yang biasanya dilaksanakan/diselenggarakan tiap
bulan Januari bertempat di Balai Desa Nglanggeran (satu
tahun sekali) dan kegiatan forum komunikasi (forkom) 35 hari
sekali malam selasa kliwon serta adanya kegiatan pencatatan
data kunjungan wisatawan realtime online yang mana dapat
diakses dengan mudah melalui laman situs web resmi desa
Nglanggeran (https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/)
“lha iyo itu tadi yang awal. kita tiap tahun sekali. umpomo
kita sudah buat hasil laporan kegiatan selama setahun disitu
kan nanti ada berita acara dari BPD. ini diterima
laporannya. baru kita sebarluaskan. lha itu.” (S1.W2. 720723)
“kalau kita penyampaian informasi. ada forum-forum
tertentu 35 hari malam selasa kliwon. kemudian ada
informasi yang mendesak dari kementrian pdtt BUMDes
yang ada wisatanya harus seperti ini. terus, realtime
kunjungan yang ada di Nglanggeran ini selalu terupdate
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semua orang itu bisa tahu ataupun melihat. o di desa
Nglanggeran hari ini sekian sekian. jadi kita terapkan
sistem keterbukaan.” (S2.W1. 487-493)
Kedua, unsur kepercayaan. Pengelolaan BUMDes Tunas
Mandiri sudah didasarkan pada aspek kepercayaan (trust) yang
mana melandasi setiap langkah pengembangan unit-unit
bisnis. Subjek 1 (S1) mengatakan bahwa aspek kepercayaan
yang ada didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri dapat
dilihat melalui ketiadaan komplain yang diterima oleh para
pengelolanya dengan alasan bahwa keterlibatan pengelola
selalu continue dengan kegiatan anggota dan mitra badan
usaha (lihat S1.W2. 670-672). Subjek 2 (S2) mengungkapkan
bahwa aspek kepercayaan yang melandasi pergerakan
pengembangan unit-unit bisnis BUMDes Tunas Mandiri dapat
dilihat melalui didapatnya kepercayaan publik (public trust)
yang dirasakan oleh para pengelolanya dengan selalu menjaga
kepercayaan itu sendiri dengan pihak-pihak terkait (lihat
S2.W1. 271-279). Sementara itu, Subjek 3 (Subjek 3)
menyatakan pendapatnya bahwa aspek kepercayaan yang
melandasi setiap pergerakan pengembangan unit-unit bisnis
BUMDes Tunas Mandiri dapat dilihat melalui kegiatan
gotong-royong peleburan unit Usaha Ekonomi Desa Simpan
Pinjam (UED SP) dan Unit Wisata yang mana sudah berdiri
duluan atau lebih awal masuk dibawah naungan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri. Beliau (S3)
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mengatakan bahwa apabila kepercayaan tidak terbangun
dengan baik maka hubungan kerjasama antara unit usaha yang
sudah duluan berdiri dengan unit usaha yang baru berdiri tidak
akan berjalan dengan baik (lihat S3.W1. 389-399 dan S3.W1.
518-533). Ketiga, unsur etos mencintai kebenaran dan
mengatakan kebenaran. Aspek ini menuntut para pengelolanya
untuk selalu bersikap jujur guna mencegah/menghindari
adanya praktik-praktik kecurangan ataupun praktik-praktik
korupsi didalam pengelolaan lembaga desa ini. Walaupun
terkadang self discipline ini harus terus dibangun dan dipupuk
ataupun dipaksakan dengan adanya pengawasan ketat dan
terus-menerus dari berbagai jaringan sosial yang menyertai
perkembangan pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri. Subjek
1 (S1) mengatakan bahwa pergerakan pengembangan
pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri, desa Nglanggeran tentu
sudah mengacu pada unsur penting ini. Hal itu bisa dilihat dari
sikap (attitude) beliau didalam mengelola kegiatan dan
mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukannya secara
terbuka tanpa adanya hal-hal yang mana secara sengaja
ditutup-tutupi kepada pihak manapun (lihat 665-666). Subjek
2 (S2) mengungkapkan pendapatnya bahwa bukti atas unsur
ini bisa dilihat melalui keberadaan pola voting atas penentuan
kebijakan yang harus segera diambil dari berbagai alternatif
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pilihan yang telah disediakan, serta informasi yang didapat
dari berbagai jaringan sosial oleh pengelolanya disampaikan
secara apa adanya guna mengembangkan lembaga atau
institusi BUMDes ini berjalan ke arah yang lebih baik (lihat
S2.W1. 453-454; S2.W1. 457-458). Sementara itu Subjek 3
(S3) mengatakan bahwa unsur ini sudah diterapkan secara baik
dalam pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri
oleh para pengelolanya. Hal tersebut bisa dilihat melalui
tekanan atas jaringan-jaringan sosial yang mana mampu
membentuk sikap kejujuran (self discipline) terhadap para
pengelolaanya sebagai bentuk salah satu manifestasi dari
prinsip ketiga ini (etos mencintai kebenaran dan mengatakan
kebenaran) (lihat S3.W1. 713-718 dan S3.W1. 719).
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Gambar 5.21 Hubungan Empiris Pertama antara jaringan sosial dengan
pengelolaan yang demokratis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri dilihat dari segi input-nya (nilai-nilai yang dibangun)
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(5.a)

Hubungan Kedua jaringan sosial dengan pengelolaan yang
demokratis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri dilihat dari segi output-nya
Hubungan

jaringan

sosial

dengan

pengelolaan

yang

demokratis (democratic governance) pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dapat dilihat secara implisit (embedded).
Jaringan sosial memungkinkan orang untuk berhubungan dan
bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Menurut Mercy Corps’ (2017) modal sosial yang tinggi pada
suatu komunitas mendorong praktik good governance berjalan
dengan baik. Melalui jaringan komunitas, warga akan
mempunyai kesadaran lebih tinggi terkait dengan isu politik
dan berdiskusi apakah Pemerintah telah melakukan sesuatu
sebagaimana

sebelumnya

mereka

berjanji

untuk

meningkatkan kesejahteraan warganya. Begitupun sebaliknya,
Aktor

Pemerintah

akan

merasa

perilaku

didalam

melaksanakan tugas dan pekerjaannya selalu diawasi oleh
pemilihnya sehingga mereka akan cenderung bekerja secara
lebih keras dan efektif.

Jaringan-jaringan sosial yang melekat di BUMDes Tunas
Mandiri mampu membentuk dan memelihara tata kelola
BUMDes yang demokratis, yang mana tata kelola demokratis
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(democratic governance) saat ini dirasa ramah dengan pasar
(market friendly). Hal tersebut selaras atau senada dengan teori
yang dikemukakan oleh Ahmed Mobarak bahwa rezim
demokratis akan lebih stabil ketimbang autokratis (Todaro dan
Smith, 2011:152-153). Perekonomian yang tumbuh pada
rezim demokratis akan cenderung berkontraksi lebih ringan
dari pada perekonomian yang tumbuh pada rezim autokratis.
Boleh dikatakan juga bahwa organisasi yang menerapkan
pengelolaan yang demokratis akan lebih stabil didalam
menghadapi guncangan pasar. Tambahan, hasil pembangunan
berharga dari adanya implementasi/penerapan kerangka kerja
pengelolaan yang demokratis di sebuah organisasi juga tidak
boleh dipandang sebelah mata atau dikesampingkan begitu
saja. Menurut Amartya Sen terdapat dua manfaat berharga
yang bisa dipetik dari adanya implementasi/penerapan
kerangka

kerja

tata

kelola

demokratis

(democratic

governance) di sebuah organisasi yaitu (1) kebebasan pasar;
dan (2) kebebasan politik (Amartya Sen dalam Michael
Todaro, 2011:152-153).
Pada praktiknya di BUMDes Tunas Mandiri, peneliti
mendapati kesimpulan bahwa implementasi/penerapan atas
kerangka kerja tata kelola yang demokratis (democratic
governance) memang berujung pada hasil ramah pasar.
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Pertama, subjek 1 (S1) mengatakan bahwa pengelolaan yang
demokratis (democratic governance) akan menghasilkan
kepuasaan baik dilihat dari segi materiil atau non-materiil dari
para pihak yang ada atau stakeholder terkait terhadap
pengelolanya yang mana direfleksikan melalui tidak adanya
komplain atas jalannya organisasi juga kinerjanya selama ini.
Kedua,

subjek

2

(S2)

mengemukakan

bahwa

implementasi/penerapan atas kerangka kerja pengelolaan yang
demokratis

(democratic

governance)

bermuara

pada

didapatnya dukungan yang kuat dari berbagai pihak yang ada
terhadap pengelolaan unit-unit bisnis BUMDes yang selama
ini dilakukan oleh para pengelolanya. Ketiga,, subjek 3 (S3)
menyatakan pendapatnya bahwa implementasi/penerapan
kerangka

kerja

tata

kelola

demokratis

(democratic

governance) di BUMDes Tunas Mandiri memang didasarkan
pada keinginan atas pola bottom-up atau keinginan yang
berasal dari para anggotanya sendiri yang mana hal tersebut
menghasilkan sikap rasa kekeluargaan yang kuat.
“Alasannya Pak? apakah mungkin pengelolaan
demokratis itu lebih ramah dengan pasar gitu atau lebih
cocok gitu? bagaimana pak? (S1.W2. 802-803)
“lha iya pada intinya itu yang selama ini itu tidak ada
komplain. lha itu kan bagian dari e keramahan kita kan gitu.
terjadi prestasi yang kita dapat. terus apa ya yang paling
banyak itu yang saya juga nggak tahu itu kadang kita sulit
mengartikan yo sering banyak termasuk njenengan terus yang
lain terus dari pemerintah-pemerintah e kementriankementrian yang lain itu sering datang disini istilah'e itu
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menggali mengenai BUMDes Tunas Mandiri itu mas kalau
kesimpulan secara anu itu saya malah saya pusing sih. nggak
anu. nanti njenengan bisa anu sendiri itu. (S1.W2. 804-812)
“Iyaa. (S2.W1. 565)
“Alasannya apa sih Pak? (S2.W1. 566)
“kalau kita memilih sistem demokrasi karena gini dari sekian
usaha yang ada ya. nah unit usaha itu kan kita punya program.
punya gambaran usaha. terus kita kan punya wacana. lha nanti
kita sampaikan ke pemerintah desa kemudian ada beberapa ke
Pokdarwis. Nah itu kita lakukan biar sinkron agar kita ada
dukungan dan mereka kalau setuju ya kita jalankan karena e
mufakat itu yang kita tekankan disini. kerjasamanya juga akan
kuat. kemudian usaha BUMDes yang kita bangun ini secara
otomatis mereka juga membantu menyampaikan ke pihakpihak yang lain. (S2.W1. 567-575)
“Berarti pemilihan tata kelola pengelolaan BUMDes yang
demokratis ini sengaja dipilih ya Pak untuk pengelolaan
usaha unit-unit bisnis BUMDes? Bapak melihatnya
bagaimana? Kenapa sengaja memilih tata kelola
pengelolaan BUMDes yang demokratis daripada otoriter?
(S3.W1. 862-866)
“Ya masalahnya masyarakat desa Nglanggeran ini e lebih
senang istilahnya semua itu bersikap kekeluargaan. Jadi tidak
ada istilahnya satu pemimpin yang selalu diikuti seperti itu.
tapi semuanya berawal dari hasil musyawarah hasil kita
berembug bareng seperti itu. Jadi istilahnya kalau disini kalau
sifatnya kalau perintah secara otoriter harus gini itu
masyarakatnya akan sulit kalau diarahkan seperti itu. (S3.W1.
867-873)

Berkembangnya sistem ekonomi kapitalis sekarang ini tentu
tidak bisa dilepaskan oleh adanya “pasar” sebagai lembaga
yang berperan penting dalam sistem ekonomi kapitalis.
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Gambar 5.22 Hubungan Empiris Kedua antara jaringan sosial dengan
pengelolaan yang demokratis pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri dilihat dari segi output-nya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

(6.a)

Peranan jaringan sosial didalam proses perkembangan
serta pengelolaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Tunas Mandiri dilihat dari per unit usahanya atau lini
bisnisnya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri tentu
dalam

perkembangan

dan

pengelolaannya

tidak

bisa

dilepaskan oleh adanya peranan jaringan-jaringan sosial yang
melekat secara sengaja maupun tidak disengaja terjalin dan
terbentuk oleh organisasi tersebut. Pertama, segi dukungan
permodalan usaha (lihat S1.W2. 177-185 perihal dukungan
pemerintah desa didalam penyertaan modal usaha BUMDes
Tunas Mandiri melalui dana desa).
Kedua, segi dukungan pengelolaan unit wisata (lihat S2.W1.
132-136 perihal pengelolaan unit wisata melalui cara sistem
kemitraan dengan Pokdarwis Nglanggeran; S3.W1. 159-168
perihal komunikasi dan koordinasi tiap langkah-langkah
strategis

pengelolaan unit

wisata bersama Pokdarwis

Nglanggeran guna memajukan unit ini).
Ketiga, segi dukungan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam atau biasa dikenal sebagai UED SP (lihat
S1.W2. 322-328 perihal didapatnya izin dari pemerintah desa
ke BUMDes Tunas Mandiri untuk melakukan pemutaran uang
dalam rangka mengembangkan usaha ini dengan cara
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memberikan akses keuangan bagi para anggotanya yang
khususnya belum terjangkau oleh fasilitas perbankan; S1.W1.
333-343 perihal dukungan yang diberikan oleh pemerintah
desa Nglanggeran kepada BUMDes Tunas Mandiri pada
penyertaan modal usaha untuk membentuk unit usaha UED SP
ini).
Keempat, segi dukungan pengelolaan unit sampah (lihat
S1.W1. 513-521 perihal pemasaran produk pupuk kompos
dengan cara menggandeng Gapoktan Nglanggeran dan
Kementerian Pertanian Kab. GunungKidul melalui petugas
PPL-nya; S2.W1. 199-209 perihal diberikannya pengarahan
untuk pengelolaan unit usaha sampah oleh DLH Kab.
GungungKidul terkait dengan regulasi dan aturan penarikan
nominal harga untuk pelanggan sampah; S2.W1. 214-218
perihal kerjasama dengan PT X untuk proyek pengembangan
usaha unit sampah melalui budidaya lalat maggot BSF
khususnya kesiapsediaan didalam membantu segi pemasaran
produk).
Kelima, segi dukungan pengelolaan unit grosir (lihat S3.W1.
250-254 perihal segi pemasaran produk unit grosir melalui
sales-sales yang dalam hal ini sales dari warga desa
Nglanggeran ataupun sales yang berasal dari luar wilayah desa
Nglanggeran dan lihat S3.W1. 218-223; S3.W1. 224-225;
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S3.W1. 226 perihal kerja sama dengan distributor PT X
mengenai

kesanggupannya

dalam

menyediakan

selalu

pasokan barang jualan unit grosir BUMDes Tunas Mandiri
yang dalam hal ini harga barang kulakan dari PT X masih
dibawah harga pasar).

Namun demikian, BUMDes Tunas Mandiri harus terus tetap
konsisten untuk berjuang mengembangkan atau memperluas
jaringan-jaringan

sosialnya

guna

mendukung

proses

pengelolaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan atas
unit-unit bisnis desa yang kini dinaunginya.

Gambar 5.23 Gambar peranan jaringan sosial didalam proses perkembangan serta
pengelolaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri dilihat dari per
unit usahanya atau lini bisnisnya
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b. Peranan jaringan sosial pada bidang keuangan di BUMDes Tunas
Mandiri

Aspek Keuangan
Pemanfaatan jaringan sosial untuk mencari celah/peluang
bisnis di pasar
Pemanfaatan jaringan sosial dalam penyelesaian masalahmasalah berkaitan dengan kegiatan transaksi ekonomi
Pemanfaatan jaringan sosial untuk menekan biaya-biaya
transaksi pada aktivitas bisnis
Pemanfaatan jaringan sosial untuk membuka lapangan pekerjaan
baru baik secara langsung ataupun tidak langsung
Pemanfaatan jaringan sosial untuk memudahkan pengelola
mendapatkan kredit/pinjaman modal usaha dalam rangka
mengembangkan bisnis BUMDes
Nilai dan norma yang melekat pada seluruh anggota
BUMDes Tunas Mandiri mampu berguna dalam
mendukung pengembangan usaha/kinerja BUMDes
Adanya rasa kepercayaan antara pengelola dengan
anggota mempunyai relasi positif pada usaha
pencapaian target pendapatan BUMDes
Pemanfaatan jaringan sosial guna meraih kesejahteraan
dan kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes

Gambar 5.24 Kerangka indikator-indikator pengukuran,
pemanfaatan jaringan sosial pada aspek keuangan di BUMDes Tunas
Mandiri

Pada Gambar 5.24 diatas terdapat 8 (delapan) buah indikator mengenai
pengukuran pemanfaatan jaringan sosial oleh BUMDes Tunas Mandiri
pada bidang/dimensi keuangan. Penulis akan menganalisis beberapa
indikator yang menonjol di bidang ini. Titik tolak penentuan/pemilihan
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indikator-indikator yang menonjol tersebut didasarkan pada hasil
pengolahan data kuesioner yang mana diperlihatkan oleh grafik 5.13
sebelumnya. Adapun penulis memilih indikator urutan pertama tertinggi,
indikator urutan kedua tertinggi, dan indikator urutan terendah. Masingmasing indikator tersebut akan dianalisis satu per satu, mulai dari: (1)
indikator urutan pertama tertinggi, (2) indikator urutan kedua tertinggi, dan
(3) indikator urutan terendah. Pembahasan atas ketiga indikator yang
dinilai menonjol tersebut dipaparkan di bawah ini.
(1.b) Pemanfaatan jaringan sosial dalam penyelesaian masalahmasalah berkaitan dengan kegiatan transaksi keuangan.
Jaringan

sosial

(social

network)

mampu

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang transaksi
keuangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Antonius Purwanto,
bahwa jaringan sosial penting dalam transaksi atau pertukaran
ekonomi.42 Menurut Mark Granovetter, tindakan ekonomi
(misalnya pertukaran atau jual beli) selalu melekat pada hubunganhubungan sosial (Purwanto, 2013:2). Hubungan-hubungan sosial
yang terjalin dan terpola lama tersebut akan dapat menghasilkan
kepercayaan (trust) dan kemudian akan mencegah adanya praktik
penyimpangan (malfeasance) oleh aktor ekonomi yang terlibat.
Apabila aktor-aktor ekonomi yang terlibat didalamnya sengaja

42

Antonius Purwanto, Peranan Jaringan Sosial Dalam Klaster Industri, Jurnal Ilmu Administrasi
9(3), hal 2
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mengindahkan aturan institusi yang disepakati bersama maka
kecenderungannya akan terjadi pemutusan jaringan sosial. Selain
itu, transaksi di bidang keuangan yang secara riil dilandasi oleh
“jaringan sosial” akan dapat membantu aktor-aktor ekonomi yang
terlibat didalamnya bertindak kearah sesuai dengan aturan institusi
yang sudah ditetapkan bersama dan berlaku. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Antonius Purwanto, bahwa sanksi terhadap
penyimpangan dalam hubungan jaringan ini biasanya hanya berupa
pemutusan hubungan jaringan (Purwanto, 2013:10).
Jaringan

sosial

dapat

berfungsi

memfasilitasi

proses

transaksi/pertukaran di bidang keuangan dengan nyaman dan
aman, memungkinkan pengelola BUMDes Tunas Mandiri
menyesuaikan kegiatan usahanya secara lebih fleksibel terhadap
adanya pengaruh lingkungan institusional pasar. Jaringan sosial
terbentuk

karena

adanya

rasa

saling

tahu,

saling

menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu
dalam melaksanakan atau mengatasi sesuatu (Santoso, 2015:3).
Subjek 1 (S1) mengatakan bahwa adanya jaringan sosial cukup
membantu dalam hal mengatasi permasalahan kemacetan
pembayaran kredit modal usaha di masa pandemi covid-19
berlangsung. Untuk diketahui bahwa BUMDes Tunas Mandiri
dengan pihak PT Sarana Multigriya Finance (SMF) mempunyai
utang-piutang yang harus diselesaikan serta dituntaskan. PT Sarana
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Multigriya Finance (SMF) mengucurkan modal usaha ke BUMDes
Tunas Mandiri sejumlah Rp.2,6 Milyar dengan tempo 10 tahun dan
bunga 3 persen (per tahun) dalam rangka pembiayaan perbaikan
fasilitas homestay untuk wisatawan. Subjek 1 (S1) selaku direktur
BUMDes Tunas Mandiri bercerita soal tersebut, bahwa dengan
terjadinya pandemi covid-19 maka pihak BUMDes Tunas Mandiri
belum bisa membayarkan kewajiban angsuran pembayaran kredit
untuk tiap bulannya dikarenakan pengunjung yang menginap tidak
ada sehingga berujung pada penurunan pendapatan homestay
secara drastis. Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya
“jaringan sosial” yang ada didalamnya, maka pihak BUMDes
Tunas

Mandiri

meminta

keringanan

berupa

penundaan

pembayaran pokok angsuran tiap bulan yang mana selama ini
wajib dibayarkan. Pada titik inilah, peranan jaringan sosial cukup
banyak membantu menyelesaikan permasalahan keuangan akibat
adanya pengaruh institusional pasar yang terjadi.

“dimasa covid seperti ini, ini pasti kita ndak ada pengunjung to
maksudnya yang nginap kan nggak ada, memang kita kan belum
berani buka kan. Nah itu harus kita buat surat untuk smf yang
bunyinya penundaan pembayaran pokok gitu. (S1.W1. 154158)”
Sementara disisi lain, jaringan sosial (social network) juga turut
serta dapat membantu pada penyelesaian masalah transaksi
keuangan berupa akibat pembayaran non-cash atau transfer.
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Subjek 2 (S2) mengatakan bahwa jaringan-jaringan sosial yang
dimiliki BUMDes Tunas Mandiri diorkestrasi sedemikian rupa
sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan keuangan
ini. Beliau mengungkapkan, bahwa untuk mengatasi persoalan ini
terlebih di masa pandemi covid-19 yang harus dituntut cashless
pada metode pembayaran objek wisata guna menghindari
penyebaran virus, maka beliau mengkorkestrasi jaringan-jaringan
sosial yang ada, dalam hal ini: (1) Pokdarwis Nglanggeran dan (2)
Bank BRI untuk terlibat masuk pada penyelesaian masalah ini.
Saat ini metode pembayaran cashless sudah mampu diaplikasikan
atau diimplementasikan ke pengelolaan objek wisata yang mana
penerapannya dapat dilihat di loket pembayaran pengunjung
masuk objek wisata serta griya cokelat Nglanggeran.

“karena kan kita terkait yang ke wisata dan karena BUMDes
juga sebagai mitranya Pokdarwis Nglanggeran dengan kondisi
saat ini walaupun sebelum ada covid ini kan kita sudah
kerjasama dengan BRILink tadi. Nah, Pengunjung yang nggak
bawa uang tunai kan kita bisa mengakses disitu hanya perlu
menggesek lah seperti itu. Kondisi saat ini juga bisa membantu
terkait dengan kondisi pandemi harapannya kan uang itu tidak
uang tunai tapi langsung transfer untuk pembelian tiket dan
sebagainya. Dan itu prosesnya terkait dengan pariwisata mas.
Kita masuk dengan konsep bahwa padahal butuh terus kita
masuk ke Bank kita ajukan lha ternyata bisa diajak kerjasama
disitu. (S2.W1.328-338)”
“Ya ini kerjasama dengan Pokdarwis. Ya kita kan bermitra
dengan Pokdarwis bahwa lha iya dua pola ini yang harus kita
masuk. Seperti penerapannya ada di loket terus di griya cokelat.
(S2.W1. 343-345)
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Pada akhirnya, konsep jaringan didalam gunanya membantu
penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi atau
muncul di bidang transaksi keuangan nampaknya secara tidak
langsung dapat diterima dengan bukti-bukti kuat yang ada.

(2.b) Pemanfaatan jaringan sosial untuk mencari celah/peluang
bisnis di pasar
Organisasi modern diatur oleh aturan. Banyak orang menggunakan
jalan formal dan melalui tahapan-tahapan yang sedikit banyak
rumit untuk mencapai keinginannya. Hal tersebut dirasa wajar saja
sebab jalan tersebutlah yang telah disepakati dan ditetapkan
bersama untuk mengatur kehidupan bersama didalam masyarakat.
Namun demikian, apabila orang dapat berpikir out of the box,
modal sosial bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk
menjadikannya sarana mengejar kepentingan, baik kepentingan
perorangan

maupun

kepentingan

kelompok.

Sebagaimana

diutarakan John Field pada bukunya berjudul “social capital”
bagian pendahuluan:

Untuk mewujudkan berbagai hal, seringkali orang memilih
melewatkan sistem formal dan berbicara dengan orang yang
mereka kenal. Minta bantuan teman, keluarga atau kenalan
yang dapat dipercaya jauh lebih mudah daripada berurusan
dengan birokrasi, dan tampaknya hal ini lebih cepat
membuahkan hasil yang lebih memuaskan.
(Field, 2003:3)
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Hal diatas senada atau selaras dengan data dilapangan yang
ditemukan oleh peneliti bahwa pemanfaatan jaringan sosial
merupakan alternatif terbaik yang dipilih oleh pengelola BUMDes
Tunas Mandiri dalam rangka memperlancar pengembangan usaha
daripada berurusan melalui jalur birokrasi formal lewat institusi
resmi pemerintahan terkait. Seperti contoh kasus di BUMDes
Tunas Mandiri bahwa para pengelola/pengurusnya menggunakan
jaringan

sosial

yang

dimilikinya

untuk

memperlancar

pengembangan usaha, dalam hal ini secara spesifik ada dua unit
usaha yang terbantu oleh adanya jaringan sosial yaitu: (1) unit
usaha grosir; dan (2) unit usaha sampah. Pertama, pengembangan
usaha unit grosir perihal mencari perusahaan pemasok (supplier)
barang jualan menggunakan jaringan sosial (teman) yang dimiliki
oleh subjek 1 (lihat S1.KTW1. 514-517; S1.KTW.1. 518). Kedua,
pengembangan unit usaha sampah berupa inovasi budidaya maggot
tercipta oleh karena adanya penggunaan jaringan sosial (kenalan)
(lihat S3.W1. 316-320). Penggunaan jaringan sosial pada proses
stimulasi pengembangan usaha di BUMDes Tunas Mandiri dinilai
lebih efektif dan efisien ketimbang menggunakan jalur birokrasi
formal lewat institusi pemerintahan terkait misalnya Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mencari
informasi soal keberadaan perusahaan-perusahaan yang dapat
dijadikan partner kerja. Oleh karena itu, tampaknya menggunakan
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jalur jaringan sosial nampak mendapatkan hasil yang memuaskan
dan cepat ketimbang menggunakan jalur birokrasi formal lewat
institusi pemerintahan terkait yang dalam hal ini belum tentu
mendapatkan hasil yang sebagaimana diharapkan.

(3.b) Pemanfaatan jaringan sosial untuk menekan biaya-biaya
transaksi yang muncul pada aktivitas bisnis
Peran jaringan sosial dalam kemampuannya atau kapabilitasnya
mengurangi biaya transaksi banyak diakui dalam literatur modal
sosial (Putnam, 2000:288, Fukuyama, 1995:bab 5). Tentu saja,
individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan
murah) untuk memperoleh informasi.43 Dengan informasi di
tangan berarti individu tersebut bisa mengurangi biaya transaksi
untuk melakukan kegiatan ekonomi (Yustika, 2012:143).
Ada banyak literatur terkenal tentang peranan jaringan sosial
didalam menjelaskan perilaku ekonomi yang dilakukan oleh
individu ataupun kelompok (Field, 2003:81). Salah satu perilaku
ekonomi tersebut adalah berupa perilaku untuk menekan biayabiaya transaksi yang kerap kali harus muncul pada aktivitas bisnis
dengan cara memanfaatkan jaringan sosial dengan berbagai pihak

43

Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan, Penerbit
Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 141
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yang ada. Contoh-contoh kasusnya diuraikan oleh penulis di bawah
ini.


Pertama, biaya peningkatan keahlian (skill) SDM BUMDes.
Biaya yang harusnya dikeluarkan untuk meningkatkan
keahlian (skill) SDM BUMDes menjadi bisa dihilangkan
karena adanya jaringan sosial dengan berbagai pihak terkait
dalam hal ini secara spesifik yaitu: (1) DP3AKBPMD; (2)
BBLM Yogyakarta; dan (3) IRE Yogyakarta (lihat S2.W1.
74; S1.W2. 310-316; S1.W2. 307-308). Subjek 2 (S2)
mengatakan bahwa para pengelola/pengurus BUMDes Tunas
Mandiri waktu dulu pernah diberi pelatihan berupa
kompetensi keterampilan untuk menguasai bidang ecommerce oleh lembaga DP3AKBPMD melalui BBLM
Yogyakarta. Sementara itu, subjek 1 (S1) mengungkapkan
bahwa waktu dulu para anggota BUMDes Tunas Mandiri
pernah mendapatkan fasilitasi program pengoptimalan
potensi lokal dalam hal ini yaitu pelatihan pengolahan
makanan serta minuman dari pohon pisang secara gratis oleh
lembaga Institut Research and Empowerment (IRE)
Yogyakarta.



Kedua, biaya promosi. Biaya promosi yang harusnya
dikeluarkan untuk memunculkan citra positif organisasi ke
publik serta pengenalan produk ke masyarakat luas menjadi
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tidak diperlukan lagi oleh karena adanya jaringan-jaringan
sosial yang melekat dalam organisasi BUMDes Tunas
Mandiri. Subjek 1 (S1) mengatakan bahwa jaringan sosial
dalam hal ini dengan organisasi karang taruna bukit putra
mandiri dapat dimanfaatkan untuk media atau lahan promosi
dalam rangka memunculkan citra positif organisasi ke publik
atau masyarakat luas sehingga dampaknya menjadi banyak
orang

(wisatawan)

yang

mau

berkunjung

ke

desa

Nglanggeran ataupun sekadar melakukan studi banding
pengelolaan desa wisata (lihat S1.W2. 276-282). Sementara
itu, subjek 2 (S2) mengungkapkan bahwa selama ini belum
ada pengeluaran sama sekali untuk biaya promosi produk
khususnya di unit wisata secara langsung. Beliau (S2)
mengatakan waktu dulu, pengurus hanya pernah satu kali
mengeluarkan biaya promosi produk khususnya di unit
wisata berupa biaya doorprize untuk support event MTB
(event tahunan yang diadakan oleh dinas pariwisata
GunungKidul

dan

dinas

pariwisata

DIY

di

desa

Nglanggeran) (lihat S2.KTW1. 132-133; dan S2.KTW1.
134-135). Tambahan, penulis menyatakan pendapatnya
bahwa jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas

Mandiri

cukup

mampu

berperan

penting

meminimalkan pengeluaran secara khusus pada biaya
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transaksi promosi yang kerap kali harus muncul pada
aktivitas operasionalisasi bisnis terutama bisnis seperti di
BUMDes.



Ketiga, biaya pencarian informasi.
informasi

tentang

keberadaan

Biaya

supplier

pencarian

yang

mana

seharusnya muncul dapat tiada oleh karena adanya jaringan
sosial pertemanan yang dimiliki oleh pengelola (lihat
S1.KTW1. 514-517; S1.KTW1. 518). Subjek 1 (S1)
mengatakan bahwa dalam mencari informasi tentang
keberadaan supplier untuk unit usaha grosir, beliau memilih
menggunakan jalur pertemanan. Beliau (S1) mengakui
bahwa jaringan sosial (teman) sangatlah membantu didalam
mendapatkan perusahaan yang cocok untuk dijadikan
penyuplai barang jualan unit grosir. Pada akhirnya, penulis
berkesimpulan bahwa adanya jaringan sosial cukup
membantu dalam mengefisienkan biaya pencarian informasi
(tenaga, waktu, dan pikiran) dalam rangka mendukung
aktivitas operasionalisasi bisnis.
Dengan demikian, rendahnya biaya transaksi akibat adanya
“jaringan-jaringan sosial” juga dapat turut serta membantu
menaikkan level daya saing organisasi ke arah yang lebih baik. Hal
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tersebut tentunya akan berdampak baik pada kinerja organisasi itu
sendiri.

Tabel 5.25 Peranan jaringan sosial pada bidang keuangan BUMDes Tunas
Mandiri

Aspek

Penyelesaian masalah
berkaitan dengan
kegiatan transaksi
keuangan

Mencari celah/peluang
bisnis di pasar
Keuangan

Menekan biaya-biaya
transaksi pada aktivitas
bisnis

Deskripsi
 Mengatasi
masalah
kemacetan pembayaran
kredit (PT SMF)
 Mengatasi
masalah
pembayaran
keuangan
non-tunai/cashless (Bank
BRI)
 Unit
usaha
grosir
(supplier) (PT X)
 Unit
usaha
sampah
(partner kerja inovasi
budidaya maggot) (PT X)
 Biaya
peningkatan
keahlian/skill
SDM
BUMDes
(DP3AKBPMD; BBLM
Yogyakarta;
IRE
Yogyakarta)
 Biaya
promosi
(organisasi karang taruna;
Dinpar
GunungKidul;
Dinpar DIY)
 Biaya
pencarian
informasi (teman S1)

Sumber
 S1

 S2

 S1
 S3

 S2;S1

 S1;S2

 S1
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c. Peranan jaringan sosial pada bidang manajerial di BUMDes Tunas
Mandiri

Membantu
mendukung kinerja
positif BUMDes
dilihat dari segi
perolehan
pendapatan

Membantu
penyebaran (diffusion)
inovasi-inovasi
operasional bisnis

Membantu mengatasi
masalah kelangkaan
informasi pasar yang
sering timbul pada
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Gambar 5.26 Kerangka indikator-indikator pengukuran, pemanfaatan
jaringan sosial pada aspek manajerial di BUMDes Tunas Mandiri

Pada gambar 5.26 diatas terdapat 5 (lima) buah indikator mengenai
pengukuran pemanfaatan jaringan sosial oleh BUMDes Tunas Mandiri
pada bidang/dimensi manajerial. Penulis akan menganalisis beberapa
indikator yang menonjol di bidang ini. Titik tolak penentuan/pemilihan
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indikator-indikator yang menonjol tersebut didasarkan pada hasil
pengolahan data kuesioner yang mana diperlihatkan oleh grafik 5.14
sebelumnya. Adapun penulis memilih indikator urutan pertama tertinggi,
indikator urutan kedua tertinggi, dan indikator terendah. Masing-masing
indikator tersebut akan dianalisis satu per satu, mulai dari: (1) indikator
urutan pertama tertinggi; (2) indikator urutan kedua tertinggi; dan (3)
indikator urutan terendah secara berurutan. Pembahasan atas ketiga
indikator yang dinilai menonjol tersebut dipaparkan di bawah ini.
(1.c)

Peranan jaringan sosial dalam membantu mendukung kinerja
positif BUMDes Tunas Mandiri dilihat dari segi pendapatan
Adanya jaringan sosial dapat berfungsi memfasilitasi tindakan
tertentu dari pelaku (actor) baik individu maupun perusahaan
untuk mengejar kepentingannya didalam struktur sosial yang ada
di

tengah

masyarakat.

Adapun

jaringan

sosial

dapat

dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu jaringan sosial
intern (pengelola & anggota) serta jaringan sosial ekstern (para
pemangku kepentingan terkait). Didalam kerangka memudahkan
proses analisis. Pertama, jaringan sosial intern (pengelola &
anggota) yang mana didalamnya sudah terdapat aspek kepercayaan
dan aspek norma tentunya mampu mendukung kinerja positif
BUMDes yang juga nantinya akan berkontribusi ke peningkatan
PADesa dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana
perkataan subjek 3 (S3) yang mana mengatakan bahwa jaringan
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intern (personil) ini apabila kerjasamanya dan rasa saling percaya
terus terjaga secara baik maka prospek kedepannya semua unit
kegiatan atau semua unit usaha BUMDes Tunas Mandiri akan
berkembang lebih cepat dan akan bermanfaat kepada masyarakat
desa terutama pada peningkatan PADesa.
“untuk unit wisata maupun pengelolaan BUMDes ini secara
keseluruhan saya lihat jadi untuk prospek kedepannya semua
unit kegiatan semua unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes it
uterus didukung oleh semua personil atau SDM yang kuat itu
nanti BUMDes Tunas Mandiri ini akan berkembang lebih cepat
dan akan bermanfaat kepada masyarakat desa Nglanggeran
terutama pada peningkatan PADesa terutama masyarakatnya
nanti ekonominya juga akan lebih baik. Seperti itu.” (S3.W1.
509-516)
Andreas Suranto didalam penelitiannya juga mengukuhkan hal
yang sama. Dia mengatakan bahwa peranan jaringan sosial intern
turut serta membantu mendukung kinerja positif BUMDes. Hal itu
dapat dilihat melalui adanya bentuk rasa saling percaya satu sama
lain dan kerjasama. Aktor-aktor tersebut kemudian menjadikan
elemen modal sosial (rasa saling percaya dan kerjasama) untuk
memperkuat kekuasaan dan kepentingan (Suranto, 2020:29).
Aktor-aktor tersebut juga mendorong keberhasilan strategi untuk
mewujudkan kepentingan bersama di BUMDes.44
Kedua, jaringan sosial ekstern (para pemangku kepentingan
terkait) juga mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya
44

Andreas Suranto. Modal Sosial dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes
Amarta Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Yogyakarta. Skripsi. 2020.
Hal 29
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didalam membantu mendukung kinerja positif BUMDes. Jaringan
sosial ekstern ini mempunyai peranan penting yaitu memberikan
kebutuhan pengakuan. Kebutuhan pengakuan (recognition) ini
apabila terpenuhi, akan secara tidak langsung berdampak positf
pada kinerja BUMDes Tunas Mandiri dan dapat mendongkrak
pada segi pendapatan. Kebutuhan pengakuan yang terpenuhi akan
mampu mendorong pengelola BUMDes bekerja lebih giat, rajin,
aktif serta bersemangat tinggi. Tak hanya berhenti disitu saja,
kebutuhan pengakuan ini juga mampu melindungi aktivitas
operasional organisasi secara baik sehingga para personil BUMDes
akan bekerja secara aman, jelas, dan terjamin. Kebutuhan
pengakuan akan membuahkan dua elemen modal sosial penting
untuk para pengelolanya yaitu harapan dan kepercayaan. Melalui
harapan dan kepercayaan yang didapat dari jaringan eksternal
maka hal ini akan berkontribusi ke jaringan intern yang mana bisa
dilihat dalam hal sinergitasnya/kekompakannya dan akhirnya
kinerja positf BUMDes bisa teraih/tercapai.
Menurut Abraham Maslow, kebutuhan pengakuan merupakan
kebutuhan sosial yang penting bagi individu.45 Layaknya individu,
organisasi pun membutuhkan kebutuhan pengakuan guna
keberlangsungan

45

serta

keberlanjutan

usahanya.

Kebutuhan

Dyah Andriyani, Analisis Dampak Sistem Kontrak Kerja terhadap Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Pekerja: Studi Kasus Outcor di Universitas Sanata Dharma, USD Repository, 2020, hlm
82
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pengakuan (recognition) dapat didefinisikan sebagai kebutuhan
yang berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan
menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain.46
Dalam hal ini, subjek 2 (S2) mengungkapkan bahwa kebutuhan
pengakuan

(recognition)

diperoleh

dengan

cara

menjaga

kepercayaan yang telah ada atas relasi-relasi yang dijalin oleh
BUMDes Tunas Mandiri. Beliau (S2) menambahkan dengan
menjaga kepercayaan yang didapat dari jaringan eksternal ini maka
diharapkan nantinya BUMDes bisa berkontribusi besar ke
masyarakat atau warga desa Nglanggeran.
“Jadi disisi lain kita harus menjaga kepercayaan itu mas.
Dengan adanya relasi Pokdarwis dan sebagainya dengan dinasdinas terkait kita harus menjaga kepercayaan. Bagaimana kita
pengembangan BUMDes ini sesuai dengan arahan atau acuan
terkait dengan dinas terkait ataupun sisi lain terkait dengan pola
kerjasama dengan pokdarwis ataupun UMKM yang ada di
masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Nah nanti kan usaha
ini kan nanti akan memperkuat bahwa BUMDes ini tidak hanya
sebatas nama tapi bagaimana penguatan ini juga akan
berkontribusi ke masyarakat.” (S2.W1. 271-279)

Menurut Andreas Suranto (2020), kinerja organisasi publik dapat
dilihat melalui beberapa indikator pengukuran yaitu: (1)
Produktivitas; (2) Kualitas Layanan; (3) Responsivitas; (4)

46

Iskandar, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan
kinerja pustakawan. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah,
2016, hlm 28
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Responsibilitas; dan (5) Akuntabilitas.47 Penulis hanya akan
menganalisis efek/dampak atas keberadaan jaringan sosial intern
dan ekstern terhadap kinerja positif BUMDes Tunas Mandiri
dilihat melalui sudut pandang indikator produktivitas sesuai
dengan subtema. Menurut hemat penulis, relevansi keberadaan
jaringan sosial ekstern dan intern cukup mampu mendukung
kinerja positif BUMDes. Hal ini nampak pada perkembangan
pendapatan tahunan BUMDes Tunas Mandiri yang dari tahun ke
tahun naik atau tumbuh. Sekadar informasi saja, pada tahun 2017
badan usaha ini meraih pendapatan (laba) sebesar Rp.
131.259.400,00. Selanjutnya, tahun 2018 badan usaha ini meraih
keuntungan sebesar Rp. 134.254.800,00. Untuk tahun 2019, badan
usaha ini meraih pendapatan sebesar Rp. 138.020.890,00.

Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri

Tahun

2019

138

2018

134

2017

131
126

128

130

132

134

136

138

140

Pendapatan (Juta)

Grafik 5.27 Pendapatan BUMDes Tunas Mandiri dari tahun 2017 hingga tahun 2019

47

Andreas Suranto, Modal Sosial dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes
Amarta Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Skripsi. 2020.
hlm 63
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Gambar 5.28 Model empiris kausalitas antara jaringan sosial intern dengan
kinerja positif BUMDes (dilansir dari Suranto, 2020:29)

Gambar 5.29 Model empiris kausalitas hubungan antara jaringan sosial
eksternal dengan kinerja positif BUMDes

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

(2.c)

Peranan jaringan sosial didalam membantu penyebaran
inovasi-inovasi operasional bisnis
Jaringan sosial mampu membantu dalam hal penyebaran
(diffusion) berkaitan dengan inovasi-inovasi operasional bisnis
terkini dalam kerangka menaikkan pendapatan atau laba sebuah
badan usaha. Jaringan sosial mampu mendorong dan menstimulasi
adanya kegiatan inovasi operasional bisnis. Keberadaan jaringan
sosial dapat menjadi sumber daya produktif bagi BUMDes Tunas
Mandiri untuk mencari informasi-informasi penting salah satunya
yaitu informasi

tentang inovasi

operasional

bisnis

guna

memberikan keberlanjutan usaha bagi unit-unitnya. Kinerja
inovasi sendiri dapat dipahami sebagai perubahan secara
menyeluruh baik dalam hal hasil produksi ataupun hal-hal yang
dikira dapat menjadikan suatu hasil keuntungan (Widyawan,
2020:74). Sebagai tambahan, aspek inovasi ini dibutuhkan untuk
mempertahankan kelangsungan bisnis serta menciptakan bentuk
keberlanjutan usaha.
Pada realita di lapangan, penulis menemui bukti atas teori diatas di
sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) Tunas Mandiri. Para
pengelolanya memanfaatkan jaringan sosial yang ada atau dimiliki
oleh BUMDes Tunas Mandiri untuk melakukan kegiatan inovasi
operasional bisnis baik dalam hal kebijakan ataupun dalam hal
produk. Pertama, terkait dengan inovasi produk di unit sampah.
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Subjek 1 (S1) bercerita bahwa inovasi produk di unit sampah
dilakukan dalam rangka menaikkan pendapatan. Inovasi produk di
unit sampah yaitu inovasi budidaya lalat maggot bsf yang mana
produknya berupa larva. Subjek 1 (S1) menambahkan bahwa
produk larva tersebut akan dijual dipasaran sebagai pakan hewan
(ayam dan lele). Hasil keuntungan yang didapatkan nantinya akan
digunakan untuk menambal defisit keuntungan yang selama ini
terjadi.
“kita hanya walaupun e… apa ya kemarin saya modal yang
pertama itu 15 juta di sampah. Tidak memenuhi target itu.
Terus sekarang saya buat peternakan maggot ini supaya nanti
saya ada peningkatan mas. Itu disitu (S1.W1. 297-301)
Dalam kegiatan inovasi tersebut, pihak BUMDes Tunas Mandiri
bekerjasama dengan PT X (pihak swasta). Secara detail-nya, pihak
BUMDes Tunas Mandiri bertindak selaku produsen produk.
Sementara itu, untuk PT X (pihak swasta) bertindak selaku
penadah produk.
“Dalam arti kita ada yang nggarap ini ada pihak lain yang siap
membeli (Produk budidaya lalat maggot BSF). maaf saya
nggak bisa sebutkan ya mas (Pihak lain). nanti kita ada
pelatihan untuk masyarakat. terus nanti BUMDes akan siapkan
telurnya. terus tinggal beli nanti tinggal mengolah saja.”
(S2.W1. 214-218)
Kedua, terkait inovasi kebijakan di unit wisata. Inovasi kebijakan
yang dimaksud adalah inovasi pembayaran non-tunai (cashless
payment) dalam rangka memudahkan transaksi dan program
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physical distancting. Saat ini pemberlakuan kebijakan pembayaran
non-tunai bisa dilihat di pintu masuk pengunjung objek wisata serta
di griya cokelat.
“…seperti penerapannya ada di loket terus di griya cokelat”
(S2.W1. 344-345)
Subjek 2 (S2) bercerita bahwa untuk melakukan inovasi kebijakan
bisnis ini sampai penerapannya, beliau menggandeng Pokdarwis
Nglanggeran dan Bank BRI. Beliau (S2) mengungkapkan bahwa
dengan adanya inovasi kebijakan tentang pembayaran non-tunai
(cashless payment) akan memudahkan wisatawan atau turis yang
mau melakukan pembayaran. Beliau (S2) menambahkan dengan
adanya inovasi kebijakan tersebut terlebih di masa pandemi seperti
ini akan dapat menekan laju penularan virus corona yang mana bisa
saja uang tunai dapat menjadi sumber penularan.

Inovasi

pemberlakuan kebijakan pembayaran non-tunai (cashless) bagi
para wisatawan atau turis juga seturut program pemerintah
Indonesia yang mana ingin mengganti metode pembayaran tunai
menjadi metode pembayaran non-tunai dalam kerangka physical
distancing.
“karena kan kita terkait yang ke wisata dan karena BUMDes
juga sebagai mitranya Pokdarwis Nglanggeran dengan kondisi
saat ini walaupun sebelum ada covid ini kan kita sudah
kerjasama dengan BRILink tadi. Nah Pengunjung yang nggak
bawa uang tunai kan kita bisa mengakses disitu hanya perlu
menggesek lah seperti itu. kondisi saat ini juga bisa membantu
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terkait dengan kondisi pandemi harapannya kan uang itu tidak
uang tunai tapi langsung transfer untuk pembelian tiket dan
sebagainya. dan itu prosesnya terkait dengan pariwisata mas.
kita masuk dengan konsep bahwa padahal butuh terus kita
masuk ke Bank kita ajukan lha ternyata bisa diajak kerjasama
disitu” (S2.W1. 328-338)

Gambar 5.30 Peranan jaringan sosial didalam mendorong munculnya
kegiatan inovasi bisnis guna keberlangsungan hidup organisasi
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(3.c)

Peranan jaringan sosial didalam membantu mengatasi
kelangkaan informasi pasar
Modal jaringan sosial muncul akibat adanya interaksi sosial dalam
sebuah lingkungan sosial seperti kelompok, organisasi, atau
masyarakat.48 Leana dan Pil (2006, dalam Supriyati, 2015:2)
menjelaskan bahwa jaringan sosial internal maupun eksternal
mampu memberikan efek positif terhadap kinerja organisasi. Salah
satu bentuk manfaat yang bisa didapatkan dari adanya jaringan
sosial oleh sebuah organisasi adalah membantu mengatasi
kelangkaan informasi pasar. Sebagaimana kita tahu bahwa pada era
modern ini setiap manusia tidak lagi memenuhi kebutuhannya
dengan cara memproduksi atau menghasilkan sendiri barang atau
jasa yang dibutuhkan, tetapi manusia satu sama lain melakukan
berbagai aktivitas seperti pertukaran, perdagangan, jual-beli,
penyewaan dan banyak lagi. Semua aktivitas inilah yang
menggambarkan apa yang dinamakan bisnis (Nilamsari dan
Wilujeng, 2006:2).49 Informasi dapat bernilai ekonomis apabila
didalam informasi tersebut berisi sesuatu hal yang berharga bagi
pengembangan bisnis. Pada titik inilah peranan jaringan sosial
menjadi penting guna akses informasi bisnis. Dengan bermodalkan

48

Ninik Supriyati. Peran Modal Sosial Dalam Organisasi. Artikel. Balai Diklat Keagamaan Surabaya.
2015. hlm 1
49
Tri Hayyu Parasmo dan Diyah Utami. Jaringan Sosial Pedagang Barang Antik Di Kota Surabaya:
(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pedagang Klithikan Barang Antik di Jalan Bodri Kota Surabaya).
Jurnal Paradigma Volume 5 Nomor 03. 2017. hlm 2
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jaringan sosial yang luas maka sebuah organisasi akan mampu
mengatasi problem kelangkaan informasi pasar. Sebagai tambahan,
kelangkaan informasi pasar dapat berupa: (1) kelangkaan informasi
tentang harga; (2) kelangkaan informasi tentang bahan baku; (3)
kelangkaan informasi tentang keberadaan supplier dan sebagainya.
Pada praktik operasionalisasi bisnis di Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tunas Mandiri, para pengelolanya menggunakan
keberadaan jaringan sosial guna mengatasi persoalan ini. Pertama,
Subjek 1 (S1) mengatakan bahwa waktu dulu dalam proses
pencarian keberadaan supplier guna mendukung pengembangan
unit grosir, beliau mendapatkan informasi keberadaan supplier dari
jaringan sosial (teman) (lihat S1.KTW1. 518). Kedua, Subjek 3
(S3) mengatakan bahwa didalam mengatasi kelangkaan informasi
tentang harga pasar (barang), beliau menggunakan jaringan sosial
tengkulak dan pihak-pihak swasta yang berelasi dan bekerjasama
dengan BUMDes Tunas Mandiri. Para pengelolanya selalu
membuka informasi dengan cara berkoordinasi dengan tengkulak
dan pihak-pihak swasta untuk mengetahui harga barang terbaru.
Beliau (S3) menambahkan bahwa dengan cara begitu maka
kelangkaan informasi pasar khususnya tentang harga barang bisa
terselesaikan secara baik karena informasi bisa ter-update selalu.

“Istilahnya ketinggalan informasi ya. Memang dari pengelola
BUMDes-nya menurut kami dia selalu membuka informasi
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dan untuk masalah ketinggalan harga itu saya kira dari antara
tengkulak dari pihak-pihak swasta selalu koordinasi terus.
Untuk setiap saat dia menggunakan informasi itu,
menggunakan komunikasi itu jadi tidak akan ketinggalan
masalah harga maupun apa itu. setiap hari juga di-updated
terus. keliatannya seperti itu. sistemnya ya menggunakan
sistem informasi itu. karena informasi sekarang udah
gampang. Jadi sekarang sudah bisa mendapatkan informasi itu
melalui WA, melalui telpon maupun yang lain. Jadi untuk
mengatasi itu saya kira seperti itu.” (S3.W1. 494-504)

Gambar 5.31 Peranan jaringan sosial didalam membantu mengatasi
kelangkaan informasi pasar
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d. Peranan jaringan sosial pada bidang tradisi/budaya

Ada tidaknya
perubahan normanorma sosial dalam
masyarakat

Keterlibatan
generasi muda
dalam
penyelenggaraan
tradisi budaya
setempat

Gotong royong

Tingkat Urbanisasi

Nyakruk

Tradisi/Budaya

Kaum muda aktif
dalam pertemuan
warga

Silahturahmi
antarwarga

Kehadiran warga
pada pertemuan
warga

Pertemuan warga
(arisan, dasawisma,
posyandu,
kelompok tani)

Gambar 5.32 Indikator-indikator pengukuran atas aspek tradisi/budaya

Jaringan-jaringan sosial yang terus tumbuh dan berkembang di tengah
masyarakat

tentunya

sangat

dibutuhkan

guna

memelihara

tradisi/kebudayaan yang telah ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Van Peursen, manusia akan terus memenuhi kebutuhan hidupnya hingga
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akhir hayatnya.50 Kebutuhan hidup itulah yang menggerakkan manusia
untuk menghasilkan kebudayaan dan memajukan peradaban. Maka dari itu,
pada titik inilah peranan jaringan sosial menjadi sentral dan strategis karena
dengan adanya jaringan sosial maka akan lahir pula kebiasaan-kebiasaan,
norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan yang mana itu semua bagian
dari sebuah kebudayaan hidup.
Selanjutnya, pada tahun 1940-an dan 1950-an merupakan fase di mana
perhatian terhadap variabel budaya benar-benar sangat menonjol.51
Menurut Latif (2009 dalam Taum 2019:9) dikemukakan bahwa
kebudayaan dipandang sebagai variabel yang paling menentukan
perkembangan ekonomi dan politik sebuah masyarakat. Demikian pula
pada ranah organisasi, tradisi/budaya dapat menjadi berperan penting untuk
memfasilitasi dan menstimulasi pengejaran kepentingan. Tambahan,
menurut Ariwibowo (2010:108) peranan budaya organisasi sebagai
identitas organisasi, menyatukan organisasi, reduksi konflik, komitmen
kepada organisasi dan kelompok, reduksi ketidakpastian, menciptakan
konsistensi, motivasi, kinerja organisasi, keselamatan kerja dan sebagai
sumber keunggulan kompetitif.
Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia
atau organisasi.52 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri

50

Yoseph Yapi Taum, Peran Kebudayaan dalam Strategi Pembangunan Bangsa: Merajut Ingatan
Merawat Harapan, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2019, hlm 11
51
Yoseph Yapi Taum, Peran Kebudayaan dalam Strategi Pembangunan Bangsa: Merajut Ingatan
Merawat Harapan, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2019, hlm 9
52
Onedy Ariwibowo, Skripsi: “Peran Budaya Organisasi: Studi Eksplorasi pada PT Simoplas
(Simongan Plastic Factory Semarang) (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm 19
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adalah badan usaha yang status kepemilikannya kolektif dalam hal ini
seluruh warga/masyarakat desa Nglanggeran. Sehubungan dengan hal
tersebut tentu dalam kegiatan pengelolaannya sudah pasti terdapat tradisi
atau budaya yang menyertainya. Budaya perusahaan merupakan pondasi
yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan dan kebiasaan
yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi.53

Pada Gambar 5.32 diatas terdapat 9 (sembilan) buah indikator mengenai
pengukuran peranan jaringan sosial pada bidang tradisi/budaya BUMDes
Tunas Mandiri. Penulis akan menganalisis beberapa indikator yang
menonjol di bidang ini. Titik tolak penentuan/pemilihan indikator-indikator
yang menonjol tersebut didasarkan pada hasil pengolahan data kuesioner
yang mana diperlihatkan oleh grafik 5.15 sebelumnya. Adapun penulis
memilih indikator urutan pertama tertinggi, indikator urutan kedua
tertinggi, dan indikator urutan terendah. Masing-masing indikator tersebut
akan dianalisis satu per satu, mulai dari: (1) indikator urutan pertama
tertinggi; (2) indikator urutan kedua tertinggi; dan (3) indikator urutan
terendah secara berurutan. Pembahasan atas ketiga indikator yang dinilai
menonjol tersebut dipaparkan di bawah ini.

53

http://lspesq.id/pentingnya-budaya-organisasi-untuk-meningkatkan-produktivitas/ diakses
pada 23 November 2020 pukul 08:58 WIB
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(1.d) Tradisi/budaya gotong-royong
Gotong royong merupakan tradisi atau budaya yang masih
terpelihara secara lestari di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Demikian pula di desa Nglanggeran, GunungKidul bahwa kegiatan
gotong-royong ini masih bisa ditemui dengan berbagai macam
manifestasi wujud atau bentuknya. Diantaranya yaitu: bersihbersih jalan, pembangunan rumah warga yang kurang mampu.
Kegiatan gotong-royong ini merupakan tindakan bersama
(collective action) dan termasuk traditional local wisdom yang
harus terus ditumbuhkembangkan di seluruh sanubari naruni
masyarakat Indonesia, tak terkecuali di desa Nglanggeran.
Kegiatan gotong-royong (reciprocal relationship) ini baik adanya
dan menjadi bonding social capital bagi masyarakat desa
Nglanggeran.

Sebagai

tambahan,

resiprositas,

jaringan,

kepercayaan yang bersifat ‘win-win’, benefit mutualis adalah
manifestasi dari seperangkat nilai-nilai dan norma-norma (bagian
dari tradisi/budaya) yang dianut dan menjadi orientasi dalam
kehidupan usahanya.54
Perkembangan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa
dipengaruhi oleh modal sosial dalam bentuk tradisi-tradisi desa
yang mana berkembang dalam masyarakat pedesaan (Hastowiyono

54

Leksono, Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional: Perspektif Emic Kualitatif, CV Citra Malang,
Malang, 2009, hlm 132
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dan Suharyanto, 2014, dalam Suranto, 2020:4). Tradisi-tradisi ini
dapat

berupa

gotong-royong,

arisan,

paguyuban,

serta

paseduluran.55 Budaya gotong-royong yang ada didalam organisasi
BUMDes

Tunas

Mandiri

dapat

mempengaruhi

perilaku

anggotanya kearah yang positif dan produktif. Tak hanya berhenti
sampai disitu saja, budaya gotong-royong ini memungkinkan
tumbuh kembangnya modal sosial yang ada. Dengan modal sosial
yang tinggi maka proses pengelolaan yang demokratis tentu akan
bisa diterapkan secarah penuh/utuh guna mendukung kinerja
organisasi. Subjek 1 (S1) mengungkapkan bahwa manifestasi
kegiatan gotong-royong ini bisa dilihat misalnya pada hajat
bongkar rumah warga (lihat S1.W2. 548). Beliau (S1)
menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan gotong-royong di
desa Nglanggeran dapat menghindarkan para anggotanya dari
sikap keterjebakan paham materialisme sekuler. Subjek 2 (S2)
mengatakan bahwa manifestasi kegiatan gotong-royong dapat
dilihat melalui misalnya kegiatan bersih-bersih jalan (lihat S2.W1.
363). Sementara itu, subjek 3 (S3) mengungkapkan bahwa kegiatan
gotong-royong di desa Nglanggeran dapat dilihat melalui kegiatan
jumat bersih dan hajat bongkar rumah warga yang kurang mampu
(lihat S3.W1. 537-549). Subjek 3 (S3) menambahkan bahwa nilai

55

Andreas Suranto. Modal Sosial Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes
Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Skripsi. USD
Repository. 2020. hlm 4
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kegotong-royongan secara khusus di lembaga/organisasi BUMDes
Tunas Mandiri dapat dilihat melalui kegiatan peleburan unit usaha
UED SP dan unit usaha wisata yang mana lebih dahulu berdiri
selanjutnya masuk melebur menjadi satu menjadi di bawah
naungan BUMDes. Beliau (S3) menambahkan bahwa apabila tidak
ada rasa kegotong-royongan yang tinggi maka kerjasama dan
hubungan antar unit usaha BUMDes pun tidak bisa berjalan secara
baik. Beliau (S3) juga menceritakan bahwa dengan ada rasa
kegotong-royongan yang tinggi maka setiap ada permasalahan
yang muncul atau kesulitan yang muncul di lembaga/organisasi
BUMDes bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan cepat dan
baik.
“Masih. Untuk Nglanggeran khususnya desa Nglanggeran itu
masih mengedepankan gotong-royong. Jadi disini kenapa kami
masih apa gotong-royong di desa Nglanggeran ini saya
sampaikan masih tetap berjalan. dengan adanya gotong-royong
ini ternyata semua kesulitan semua masalah di tingkat desa
maupun di tingkat lembaga seperti di BUMDes itu saling
membantu itu ternyata lebih cepat teratasi. semua permasalahan
itu dan terbukti disitu kalau tidak ada istilahnya pemikiran
gotong-royongnya tinggi itu kerjasama antara unit usaha yang
sudah berdiri dan unit usaha yang baru berdiri itu tidak akan
terjadi hubungan yang baik. sebagai contoh tadi saya sampaikan
bahwa e unit usaha wisata, UED SP itu lahirnya sudah lebih dulu
dibandingkan dengan pendirian BUMDes itu semua kok
menjadi unitnya BUMDes itu kan hasil karena apa rasa gotongroyongnya rasa kepercayaannya masyarakat itu pada sesama
usaha itu. seperti itu. jadi muncullah gotong-royong itu yang
diutamakan di desa Nglanggeran” (S3.W1. 534-536).
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(2.d) Tradisi/budaya silahturahmi
Tradisi atau budaya silahturahmi antarwarga berdasarkan data
yang ditemukan di lapangan oleh peneliti masih tinggi dan baik.
Adapun manifestasi atas tradisi/budaya silahturahmi antarwarga di
desa Nglanggeran yaitu: (1) musrengbangdes; (2) lebaran; (3) tilik;
(4) pengajian; (5) pementasan kesenian seperti kirab budaya,
jathilan, wayang, campursari; (6) kendurian; (7) rasulan; dan (8)
pertemuan kelompok RT. Bentuk-bentuk wujud tradisi atau budaya
silahturahmi tersebut dapat menjadi bridging social capital yang
mana bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi pengelolaan
keberlanjutan dan berkesinambungan di BUMDes Tunas Mandiri.
Modal

sosial

yang

menjembatani

ini

dapat

berfungsi

memungkinkan anggota organisasi BUMDes Tunas Mandiri
berinteraksi dengan kelompok/organisasi lain dalam rangka
pengejaran kepentingan bersama organisasi.
Tradisi/budaya silahturahmi antarwarga yang telah disebutkan
diatas tentunya harus terus dipelihara dan dilestarikan guna
merawat cadangan modal sosial yang masih ada. Serta diharapkan
bridging social capital tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri
BUMDes Tunas Mandiri didalam kerangka pengelolaan aset-aset
desa dalam rangka meningkatkan PADesa, menurunkan tingkat
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kemiskinan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat desa Nglanggeran.
(3.d) Ada perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat
Nilai-nilai dan norma-norma hidup merupakan bagian integral dari
sebuah kebudayaan yang tumbuh berkembang dalam suatu
komunitas masyarakat. Sebagaimana definisi budaya yang
dikemukakan oleh Chandrakirana (2017) bahwa budaya mencakup
cara hidup, bahasa kesusastraan lisan maupun tertulis, musik dan
lagu, komunikasi non verbal, agama atau sistem kepercayaan, ritual
dan upacara, olahraga dan permainan, metode produksi atau
teknologi, lingkungan alam dan buatan manusia, pangan, sandang
dan papan, kesenian, kebiasaan dan tradisi.56
Penulis ingin secara sengaja memotret dan menangkap fenomena
sosial berkaitan dengan keberadaan tingkat cadangan modal sosial
khususnya yang ada didalam benak generasi muda (pemudapemudi) desa Nglanggeran, GunungKidul. Penulis memiliki
temuan menarik bahwa cadangan modal sosial berkaitan dengan
nilai-nilai dan norma-norma yang dihidupi oleh kalangan generasi
muda desa Nglanggeran, GunungKidul terjadi pemerosotasn yang
cukup signifikan. Pernyataan tersebut didasarkan bukti survei
melalui instrumen kuesioner kepada 100 responden penelitian yang

56

Yoseph Yapi Taum, Peran Kebudayaan Dalam Strategi Pembangunan Bangsa: Merajut Ingatan
Merawat Harapan, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2019, hlm 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121

menunjukkan bahwa adanya perubahan norma-norma dan nilainilai sosial yang tumbuh dan berkembang di kalangan generasi
muda desa Nglanggeran. Skor atas bagian ini menunjukkan 3,82
poin dari skala 1 s.d. 5. Subjek 1 (S1) mengungkapkan bahwa
memang benar terjadi penurunan cadangan modal sosial pada
ruang lingkup generasi muda. Beliau (S1) menambahkan bahwa
hal itu bisa dilihat melalui perilaku asusila yang pernah terjadi di
desanya berupa adanya pemudi yang hamil di luar nikah serta
perilaku ketatabahasaan kaum muda yang menurun (lihat S1.W2.
635-639). Sebjek 2 (S2) menyatakan pendapatnya bahwa memang
benar terjadi penurunan cadangan modal sosial pada ruang lingkup
generasi muda desa Nglanggeran. Beliau (S2) bercerita bahwa hal
tersebut dapat terlihat melalui pandangan kaum muda yang kurang
memahami secara benar nilai-nilai tradisi desa. Beliau (S2)
mengungkapkan bahwa saat ini kebanyakan kaum muda hanya
ikut-ikutan saja didalam penyelenggaraan tradisi/budaya desa.
Subjek 2 (S2) memiliki pandangan bahwa penurunan cadangan
modal sosial di kalangan generasi muda ditengarai oleh sebab
perkembangan zaman yang terjadi disertai budaya/tradisi barat
yang tentu menyertainya yang mana berujung pada perilaku
generasi

muda berubah. Sementara itu,

Subjek 3 (S3)

mengungkapkan bahwa memang benar terjadi penurunan cadangan
modal sosial pada ruang lingkup generasi muda. Beliau (S3)
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mengatakan bahwa hal itu terlihat dari adanya perilaku sopan
santun yang menurun atau hampir luntur terhadap orang tua (lihat
S3.W1. 643-660). Beliau (S3) menambahkan bahwa perilaku
tersebut ditengarai disebabkan oleh adanya perkembangan zaman
dan perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat yang
mana berujung pada perubahan perilaku kaum muda. Penulis
berkesimpulan
bahwa adanya perubahan zaman dan pengaruh teknologi menjadi
salah dua penyebab yang mendasari perubahan perilaku, nilai-nilai,
dan norma-norma sosial yang ada ditengah masyarakat desa
Nglanggeran. Tentu apabila hal ini tidak diatas secara bersamasama dan direspon secara baik oleh para pemangku kepentingan
terkait maka akan berakibat pada susahnya mencari generasi muda
yang mau menjadi pengelola/pengurus BUMDes Tunas Mandiri
karena memang harus punya jiwa sosial tinggi, nilai-nilai hidup
yang selaras dengan masyarakat serta norma-norma yang sesuai
dengan kehidupan bermasyarakat (lihat S1.W2. 677-681)
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Tabel 5.33 Peranan jaringan sosial pada bidang tradisi atau budaya

Aspek

Gotong-royong
(Bonding social
capital)

Tradisi/Budaya

Silahturahmi
(Bridging social
capital)

Perubahan
norma-norma
dan nilai-nilai
generasi muda

Deskripsi
 Bersih-bersih
jalan
 Pembangunan
rumah
warga
yang
kurang
mampu
 Peleburan unit
usaha UED: (1)
UED SP; (2)
Wisata ke dalam
naungan
lembaga
BUMDes
 Musrengbangdes
(musyawarah
ditingkat desa)
 Lebaran
 Tilik
 Pengajian
 Pementasan
kesenian (kirab
budaya, jathilan,
wayang,
campursari,
kendurian,
rasulan)
 Pertemuan
kelompok RT
 Adanya perilaku
asusila (pemudi
yang hamil di
luar nikah)

Sumber
 S1;S2
 S3

 S3

 S3






S2
S2
S1
S1;S2;S3

 S3
 S1
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desa
Nglanggeran

 Pandangan kaum  S2
muda
yang
kurang
memahami
secara
benar
nilai-nilai tradisi
desa
 Perilaku sopan  S3
santun
yang
menurun
atau
hampir
luntur
terhadap orang
tua
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e. Peranan jaringan sosial pada bidang penerapan kerangka kerja
demokrasi representatif di BUMDes Tunas Mandiri
Musyawarah Mufakat
Asas Kerakyatan (dari anggota, oleh anggota, dan untuk
anggota
Rasa Kepercayaan antara Anggota dan Mitra Badan Usaha
terhadap Pengelola
Rasa Kepercayaan antarpengelola

Informasi up to date

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Regenerasi Pengelola

Keramahan Pengelola

Meminimalisir Tindakan-Tindakan Kejahatan

Pengawasan Pengelolaan
Interaksi antara Pengelola dengan Anggota (Rapat Rutin
Bulanan)
Pengelola Menjadi Aspiratif
Pengelolaan Berkelanjutan (Menekankan Aspek
Kelestarian Lingkungan)

Gambar 5.34 Indikator-indikator pengukuran atas aspek demokrasi
representatif
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Jaringan sosial tentu dibutuhkan dalam mendukung dan memelihara tata
kelola pengelolaan BUMDes yang demokratis. Tanpa adanya jaringanjaringan sosial yang menyertai pengelolaan BUMDes tersebut, bisa jadi
pengelolaan BUMDes menjadi meyimpang dari tujuan utamanya.
Sebagaimana perkataan De George (A Sonny Keraf, 1998:117) berkaitan
dengan eksistensi suatu perusahaan. Menurutnya, perusahaan diciptakan
oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat, maka kalau perusahaan
tidak lagi berguna bagi masyarakat, masyarakat bisa saja mengubah atau
meniadakannya.57 Sebagai tambahan, penulis dalam hal ini ingin
mengungkapkan temuannya bahwa jaringan sosial

juga mampu

memberikan tekanan dalam pengelolaan BUMDes untuk selalu menaati
dan mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan yang demokratis.
Sebagaimana pernyataan tertulis Bapak Ahmad Nasrodin selaku Direktur
BUMDes Tunas Mandiri Masa Jabatan 2016-2021 berikut ini:

Keberlangsungannya BUMDes dapat lebih terjaga karena berdiri
atas inisiatif masyarakat desa, dikelola masyarakat desa, diawasi
masyarakat desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa serta
pola kehidupan masyarakat desa yang masih kental dengan GotongRoyong.
(Sumber: Dokumen Primer, 01 September 2020)
Pada Gambar 5.34 diatas terdapat 13 (tiga belas) buah indikator mengenai
pengukuran pemanfaatan jaringan sosial oleh BUMDes Tunas Mandiri

57

Boedyo Supono, Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis, Jurnal
Ekonomi dan Kewirausahaan 11(1), 2011, hlm 11
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pada bidang/dimensi demokrasi representatif. Penulis akan menganalisis
beberapa

indikator

penentuan/pemilihan

yang menonjol

di

indikator-indikator

bidang
yang

ini.

Titik

menonjol

tolak

tersebut

didasarkan pada hasil pengelolaan data kuesioner yang mana diperlihatkan
oleh grafik 5.16 sebelumnya. Adapun penulis memilih indikator urutan
pertama tertinggi, indikator urutan kedua tertinggi, dan indikator urutan
terendah. Masing-masing indikator tersebut akan dianalisis satu per satu,
mulai dari: (1) indikator urutan pertama tertinggi; (2) indikator urutan
kedua tertinggi; dan (3) indikator urutan terendah. Pembahasan atas ketiga
indikator yang dinilai menonjol tersebut dipaparkan di bawah ini.
(1.e)

Keramahan Pengelola
Adanya jaringan-jaringan sosial di sebuah organisasi mampu
menciptakan sikap siap melayani dari para pengelolanya terhadap
para anggotanya. Hal itu tentunya akan berdampak positif pada
pemeliharaan modal sosial yang telah ada dan juga mempengaruhi
kinerja organisasi. Sikap-sikap seperti: (1) kedermawanan; (2)
sikap positif; (3) kemampuan berempati; (4) adanya sikap
melayani; dan (5) kemampuan anggota untuk memberikan
apresiasi kepada anggota lain merupakan perilaku yang dapat
menentukan

tumbuh

kembangnya

modal

sosial

sebuah

organisasi.58 Menurut subjek 1 (S1) mengungkapkan bahwa

58

Ninik Supriyati. Peran Modal Sosial Dalam Organisasi. Artikel. Balai Diklat Keagamaan Surabaya.
2015. hlm 12-13
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keberadaan jaringan-jaringan sosial baik intern mapun ekstern
yang dimiliki oleh sebuah organisasi mendorong pengelolannya
untuk mempunyai sikap ramah (lihat S1.W2. 749). Sikap ramah
dari para pengelola BUMDes ini akan dapat mempengaruhi kinerja
kualitas pelayanan organisasi menjadi baik (lihat S3.W1. 797-800).
Pada akhirnya sikap ramah dari para pengelola BUMDes ini dapat
memunculkan citra positif organisasi ke publik.

Gambar 5.35 Model empiris hubungan peranan jaringan sosial pada
pembentukan dan pemeliharaan sikap melayani (keramahan) atas pengelola
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(2.e)

Pengelola Menjadi Aspiratif
Adanya jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh sebuah
organisasi

mampu

menekan

para

pengelolanya

menjadi

mempunyai sikap aspiratif terhadap anggotanya. Sikap tersebut
tentunya harus terus dipelihara dan dipahami oleh para
pengelolanya dalam pengelolaan BUMDes yang demokratis. Nilai
prososial seperti ini juga menentukan tumbuh kembanganya modal
sosial yang ada di organisasi publik semacam BUMDes. Menurut
subjek 1 (S1), sikap aspiratif telah diimplementasikan pada
pengelolaan organisasi BUMDes dengan cara memberikan
keterbukaan informasi sepenuhnya kepada masyarakat (lihat
S1.W2. 774-777). Sementara itu, subjek 3 (S3) menyatakan
pendapatnya bahwa jaringan-jaringan sosial intern mampu
menekan dan mendorong para pengelolannya untuk selalu bersikap
aspiratif dalam pengelolaan organisasi BUMDes (lihat S3.W1.
834-840). Pada akhirnya sikap aspiratif dari para pengelola
BUMDes akan dapat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya
dalam hal segi pelayanan organisasi serta mampu memelihara
sistem kerja pengelolaan yang demokratis dijalankan secara baik.
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Gambar 5.36 Model empiris hubungan peranan jaringan sosial pada
pembentukan dan pemeliharaan sikap aspiratif atas pengelola
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(3.e)

Meminimalisir Tindakan-Tindakan Kejahatan
Keberadaan jaringan-jaringan sosial baik intern maupun ekstern
mampu meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin
akan dilakukan oleh pengelola. Jaringan sosial intern dan jaringan
sosial ekstern akan peka terhadap isu-isu politik organisasi. Oleh
karena itu, pengelola akan terdorong untuk selalu menjaga
perilakunya seturut nilai dan norma organisasi serta akan bekerja
lebih keras dan efektif untuk dapat terpilih kembali di periode masa
jabatan pengelolaan berikutnya.
Menurut subjek 1 (S1) mengungkapkan bahwa keberadaan
jaringan ekstern (BPD dan Pemdes) pada pengelolaan organisasi
BUMDes

Tunas

Mandiri

tentu

akan

mampu

berfungsi

meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin akan
dilakukan oleh para pengelolanya melalui pengawasan ketat yang
dilakukan dari luar (lihat S1.W2. 755-759). Subjek 2 (S2)
mengatakan bahwa dengan adanya jaringan sosial baik intern
maupun ekstern akan dapat mendorong pengelolaanya untuk selalu
menaati nilai dan norma yang ditetapkan di organisasi BUMDes.
Beliau (S2) menambahkan bahwa pengelola akan menyampaikan
informasi secara hati-hati kepada masyarakat dalam rangka
menghindari pemikiran negatif dan kontradiktif (lihat S2.W1. 539542). Sementara itu, subjek 3 (S3) juga berpikiran sama dengan
subjek 1 (S1). Beliau (S3) berpendapat bahwa keberadaan jaringan
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sosial ekstern (BPD dan Pemdes) akan dapat diandalkan untuk
melakukan pengawasan dari luar. Dengan begitu, tindakantindakan kejahatan yang mungkin akan dilakukan oleh pengelola
BUMDes dapat diminimalisir dan ditekan serendah mungkin (lihat
S3.W1. 809-816).

Gambar 5.37 Model empiris hubungan peranan jaringan sosial pada fungsinya
meminimalisir tindakan-tindakan kejatahan yang mungkin dilakukan oleh
pengelola dalam ranah tata kelola pengelolaan yang demokratis
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E. Pembahasan
Modal sosial (social capital) yang tinggi terbukti menjadi syarat utama didalam
menjalankan pengelolaan BUMDes yang demokratis. Secara lebih lanjut, studi
penelitian yang dilakukan oleh penulis membuktikan adanya hubungan yang
implisit (embedded) antara modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan)
terhadap pengelolaan BUMDes yang demokratis. Meskipun disisi lain, dalam
studi di berbagai negara tentang respons terhadap world values survey, Dowley
dan Silver sangat sedikit menemukan hubungan antara tingkat modal sosial
dengan kepercayaan agregat atau kepuasan terhadap institusi demokrasi
(Dowley dan Silver, 2002). Seterusnya, meskipun membicarakan sejumlah
penjelasan atas tiadanya hubungan antara modal sosial dengan demokratisasi,
keduanya tidak melihat pada hubungan yang paling kentara yaitu mereka yang
paling banyak menjalin hubungan memahami politik secara lebih baik dan
cenderung kurang terkesan kepada orang-orang yang kini menjalankan
berbagai hal di demokrasi pascakomunis (Field, 2003: 178-179).
Modal sosial adalah salah satu fenomena khas; hal ini mengandung komponen
yang begitu beragam, dalam hal likuiditasnya dan dalam konteks
ditemukannya fenomena ini (Foley dan Edwards, 1999). Lebih lanjut, gagasan
utama modal sosial adalah soal jaringan atau hubungan.59 Jaringan sosial
merupakan aset yang sangat bernilai dan berharga baik bagi individu maupun
sebuah organisasi. Ada pepatah orang Inggris lama yang mengatakan bahwa
“It’s not about you, but whom you know”. Unsur jaringan sosial sendiri
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John Field, Modal Sosial, Kreasi Wacana Offset, Yogyakarta, 2003, hlm 1
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memang bisa dibilang menjadi intisari dari sebuah teori modal sosial yang
mana secara implisit unsur jaringan sosial (social network) didalamnya telah
melekat sebuah norma (norms) dan kepercayaan (trust). Seterusnya, unsur
jaringan sosial pada studi penelitian ini mempunyai dampak/efek yang
signifikan pada pengaruhnya didalam tata kelola BUMDes yang demokratis.
Hal tersebut dibuktikan dengan studi penelitian ini yang mana mengungkapkan
temuan bahwasannya aspek jaringan “Tinggi” dan aspek modal sosial
budaya/tradisi

“Tinggi”

secara

langsung

atau

pun

tidak

langsung

mempengaruhi pengelolaan yang demokratis. Tak hanya sampai disitu saja,
kedua aspek penelitian yaitu aspek jaringan “Tinggi” dan tradisi/budaya
“Tinggi” juga ikut menyeret atau mendorong pengelolaan yang baik pada segi
manajerial dan segi keuangan organisasi. Maka dari itu, bisa ditarik benang
merahnya bahwa manfaat yang didapat dari kekuatan jaringan sosial tentu
sudah tidak bisa diragukan serta dipandang sebelah mata lagi khususnya
didalam mendukung dan menstimulasi kinerja sebuah organisasi terutama
BUMDes agar tumbuh lebih baik.
Selanjutnya, pada umumnya dan secara sederhanannya tata kelola demokrasi
(democratic governance) dapat dipahami melalui tiga unsur pembangun
utamanya yaitu (1) unsur transparansi dan keterbukaan; (2) unsur kepercayaan;
dan (3) unsur mengatakan kebenaran dan etos mencintai kebenaran. Hilangnya
salah satu atau dua unsur diatas akan mengakibatkan demokrasi “dikebiri”.
Maka dari itu, tiga unsur utama demokrasi representatif diatas harus
dilaksanakan secara utuh guna menghasilkan nilai ideal dari kerangka kerja
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(framework) sistem demokrasi. Modal sosial tentunya sangat dibutuhkan pada
pelaksanaan sistem demokrasi. Tanpa adanya modal sosial (jaringan, norma,
dan kepercayaan) maka sistem demokrasi bisa tidak akan berjalan sebagaimana
seharusnya serta semestinya. Boleh dikatakan bahwa secara garis besar sistem
demokrasi (democratic system) membutuhkan peranan modal sosial yang mana
sekaligus

menjadi

prasyarat

dan

prakondisi

utamanya

didalam

menyelenggarakan tata kelola demokrasi yang ideal. Sebagai tambahan, pokok
gagasan diatas juga didukung pula oleh pendapat yang dikemukakan Luthfi
Assyaukanie (2017) yang mana mengatakan bahwa modal sosial (social
capital) mempunyai peranan yang amat penting dan strategis pada penciptaan
atau pembentukan serta pemeliharaan tata kelola yang demokratis oleh suatu
organisasi. Beliau mengatakan “social capital adalah jawaban suatu negara
mengapa suatu negara berhasil menjalankan sistem demokrasi”.60
Putnam (1993) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat
erat kaitannya dengan pengembangan modal sosial yang dimilikinya.
Seterusnya, ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup baik
di kawasan Asia Timur didasarkan atas jaringan sosial yang merupakan sistem
ekonomi yang handal (Leksono, 2009:vi-vii). Secara lebih lanjut, cadangan
modal sosial yang baik akan turut serta berkontribusi positif pada jalannya
pemerintahan yang demokratis (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).
Selanjutnya, pemerintahan yang demokratis akan berimbas pula pada
rendahnya atau minimnya kontraksi yang mungkin akan dialami oleh suatu
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http://youtu.be/wyyYeONt6Yc diakses pada 25 September 2020 pukul 13:11 WIB.
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organisasi atas operasional usahanya terutama dampaknya pada segi ekonomi
(economic growth). Boleh dikatakan juga bahwasannya organisasi yang
menjalankan dan mengimplementasikan pengelolaan yang demokratis akan
lebih stabil didalam menghadapi guncangan pasar. Hasil pembangunan
berharga dari implementasi kerangka kerja (framework) sistem demokrasi juga
tidak boleh dikesampingkan dan dipandang sebelah mata yaitu (1) kebebasan
pasar; dan (2) kebebasan politik (Amartya Sen dalam Michael Todaro, 2011:
152-153). Sebagai tambahan, Ahmed Mobarak (Todaro dan Smith, 2011: 152153) memaparkan pendapat yang sama bahwa rezim demokratis akan lebih
stabil ketimbang autokratis. Perekonomian yang tumbuh pada rezim
demokratis akan cenderung berkontraksi lebih ringan dari pada perekonomian
yang tumbuh pada rezim autokratis.
Pengelolaan demokratis akan mendorong dan mengarah pada segi inklusivitas
pertumbuhan ekonomi. Menurut hemat penulis, pada ranah/tataran organisasi
negara, gagasan atau ide tersebut tampaknya banyak diterima dengan buktibukti kuat yang ada. Indeks demokrasi (democracy index) mempunyai korelasi
yang sangat signifikan didalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan stabil pada suatu negara. Semakin baik indeks demokrasi maka
akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu
negara. Sebagai contoh, negara-negara yang masuk kedalam wilayah
skandinavia (Norwegia, Islandia, Swedia dan sebagainya) mempunyai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil. Hal itu tentu ikut
mempengaruhi pula pada tingkat kesejahteraan ekonomi individu-individu
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yang ada ditengah-tengah masyarakat tersebut. Sekadar informasi, Norwegia
menduduki peringkat ke-empat negara dengan penghasilan PDB per kapita
terbesar di dunia.61 Produk domestik bruto (PDB) per kapita di negara itu
mencapai sebesar 54. 947 dollar AS (Kompas.com). Tak hanya itu saja,
Norwegia juga dinilai mempunyai kestabilan politik dan ekonomi yang cukup
memadai dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan bukti
penilaian dari The Economist Intelligence Unit, negara Norwegia menduduki
peringkat pertama sebagai negara paling demokratis di dunia dengan perolehan
skor sebesar 9,81 poin (skala: 0-10).62
Secara lebih lanjut, pada ranah atau tataran organisasi entitas sosial ekonomi
desa BUMDes, ide atau gagasan bahwa pengelolaan yang demokratis akan
cenderung berhasil mengarah dan mendorong pada segi inklusivitas
pertumbuhan ekonomi tampaknya bisa diterima juga. Senada dengan pokok
gagasan diatas, Yunanto (2014:7) mengemukakan bahwa BUMDes lebih
inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok
masyarakat yang bekerja di ranah desa.63 Efektivitas tata kelola demokratis
(democratic governance) terhadap inklusivitas pertumbuhan ekonomi di
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri dapat dicerminkan atau
direfleksikan melalui dua hal yaitu (1) besarnya anggota aktif BUMDes; dan
(2) kebijakan yang ditetapkan (policy). Pertama, anggota aktif BUMDes Tunas
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https://money.kompas.com/read/2014/05/15/1248156/Ini.10.Negara.Paling.Makmur diakses
pada 14 November 2019 pukul: 12.36 WIB
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The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2020 in sickness and in health?”, 2020, hal
8
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Abdullah Kafabih, Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Terhadap
Pengentasan Kemiskinan, OECONOMICUS Journal of Economics volume 3 nomor 1, 2018, hal 64
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Mandiri sendiri saat ini proporsinya sebesar 10,69 persen dari total penduduk
desa Nglanggeran yang mana berjumlah sebanyak 2637 jiwa. Tentu dampak
tetesan kebawah (trickle-down effect) dapat dipastikan dirasakan oleh 10,69
persen warga desa atas keberadaan lembaga BUMDes. Tambahan, oleh karena
kempemilikan institusi/lembaga yang sifatnya kolektif maka secara tidak
langsung juga seluruh warga desa Nglanggeran bisa merasakan adanya trickledown effect atas kehadiran lembaga. Kedua, sisi kebijakan (policy). Kebijakan
yang dimaksud adalah kebijakan pengelolaan fasilitas homestay satu pintu.
Dengan adanya kebijakan tersebut, distribusi pendapatan ke warga desa
Nglanggeran akan lebih merata dan tidak lagi eksklusif ke pihak-pihak tertentu.
Pada akhirnya, peranan jaringan sosial pada penciptaan/pembentukan serta
pemeliharaan tata kelola organisasi yang demokratis terbukti terdapat relasi
serta pengaruh implisit (embedded) yang cukup signifikan adanya. Lebih
lanjut, pada studi ini juga diungkap dan dikemukakan bahwa kekuatan jaringan
sosial telah sanggup mempengaruhi dan berperan aktif didalam sendi-sendi
pengelolaan yang baik (good governance) dan pengelolaan yang demokratis
(democratic governance).
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Gambar 5.38 Hasil hubungan antara jaringan sosial dengan pengelolaan
yang demokratis
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Gambar 5.39 Model empiris hubungan antara jaringan sosial dengan pengelolaan yang demokratis
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Gambar 5.40 Keterangan Tambahan atas Gambar Hubungan Empiris Antara Jaringan Sosial Dengan Pengelolaan Yang
Demokratis
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BAB VI
KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN

A. Kesimpulan
Hasil studi atas penelitian ini menemukan temuan-temuan penelitian yang
cukup menarik yaitu:
1. Keberadaan jaringan-jaringan sosial (intern dan ekstern) mampu
membentuk dan memelihara pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri yang
demokratis.

Pembentukan pengelolaan BUMDes yang demokratis di

BUMDes Tunas Mandiri dilakukan oleh jaringan-jaringan sosial
(Pemerintah Desa, BPD, Tokoh-Tokoh Penting Desa, dan Pemerintah
Daerah) melalui mekanisme musyawarah mufakat. Sementara disisi lain,
pemeliharaan pengelolaan BUMDes yang demokratis juga sudah mampu
dijalankan atau dilaksanakan melalui jaringan-jaringan sosial yang ada
(Pokdarwis, BPD, Pemerintah Desa, Organisasi Karang Taruna,
Pemerintah Daerah, BUMS, Pemerintah Pusat) melalui mekanisme cara
yaitu: (1) pengawasan dari luar oleh lembaga BPD dan Pemdes; (2)
kemitraan dengan Pokdarwis pada segi pengelolaan unit wisata serta (3)
perhatian (attention) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terhadap lembaga yang diwujudkan atau dimanifestasikan dalam beberapa
hal diantaranya yaitu: kunjungan kerja oleh lembaga BBLM Yogyakarta;
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dan (2) pendampingan oleh lembaga DP3AKBPMD; serta (3) seringnya
diundang untuk melaksanakan rapat dengar pendapat atau seminar yang
mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh institusi pemerintahan pusat dan
daerah.
2. Jaringan sosial (social network) memiliki peranan penting pada
penciptaan/pembentukan dan pemeliharaan tata kelola BUMDes Tunas
Mandiri yang demokratis. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikatorindikator penelitian yaitu (1) Aspek Demokrasi Representatif; (2) Aspek
Keuangan atau Ekonomi; (3) Aspek Manajerial; dan (5) Aspek Tradisi
yang kesemuanya memperoleh nilai kriteria “Tinggi” serta ditemukan juga
terdapat andil peranan jaringan sosial yang besar pada lima aspek tersebut.
3. Jaringan sosial (social network) yang mana didalamnya sesungguhnya
sudah secara implisit (embedded) terdapat norma dan kepercayaan yang
melandasi suatu hubungan baik antara individu dengan individu, individu
dengan kelompok, kelompok dengan kelompok mampu berkontribusi
positif pada pengembangan usaha serta kinerja BUMDes Tunas Mandiri itu
sendiri. Beberapa bukti temuan penelitian yang perlu digarisbawahi
berkaitan dengan peranan jaringan sosial tersebut diantaranya yaitu:
a.

Adanya jaringan sosial (social network) baik intern maupun ekstern
mampu

mendukung

kinerja

BUMDes

Tunas

Mandiri

yang

diperlihatkan dengan ukuran pendapatan BUMDes Tunas Mandiri dari
tahun ke tahun terus tumbuh.
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b. Adanya jaringan sosial yang dalam hal ini bisa dikelompokkan ke
dalam tiga kategori besar (bonding, bridging, and linking) mampu
mendorong, memelihara tata kelola yang demokratis.
c. Jaringan sosial (social network) juga mampu berkontribusi positif pada
performa kualitas kelembagaan yang baik pada BUMDes Tunas
Mandiri yang mana hal itu telah direfleksikan dan dicerminkan melalui
bukti-bukti penghargaan pengelolaan yang pernah diraih oleh BUMDes
Tunas Mandiri. Bukti-bukti penghargaan tersebut antara lain yaitu: (1)
penghargaan dari institusi BBLM Yogyakarta; dan (2) penghargaanpenghargaan berupa piagam kenang-kenangan kegiatan studi banding
dari lembaga lain terhadap BUMDes Tunas Mandiri (Pemkab Solok
Selatan, Pemdes Clebung dsb.)
4. Penulis dalam studi ini menemukan bahwa terdapat kesamaan dan
keterkaitan konsep antara teori modal sosial (social capital) dengan teori
sistem demokrasi (democratic system). Lebih lanjut, teori modal sosial
yang unsur-unsur pembentuknya yaitu (1) Jaringan sosial (social network);
(2) Kepercayaan (trust); dan (3) Norma (norms) berkorelasi erat secara
implisit (embedded) dengan konsep kerangka kerja (framework) sistem
demokrasi (democratic system) yang unsur-unsur pembangunnya meliputi
yaitu: (1) Transparansi dan keterbukaan; (2) Kepercayaan; dan (3) Etos
mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran.
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5. Terlepas dari studi pro-kontra tentang kaitan antara modal sosial dengan
pengelolaan yang demokratis oleh suatu organisasi namun dua hal yang
secara pasti bisa dikemukakan didalam studi penelitian ini yaitu:
a. Modal sosial sangat diperlukan untuk mendukung jalannya pengelolaan
yang demokratis oleh sebuah organisasi terutama secara khusus dalam
hal ini BUMDes.
b. Komunitas yang mempunyai cadangan modal sosial yang cukup baik
mampu memahami pengaturan politik dengan baik serta menaruh rasa
curiga dan kritik sebagai bentuk kepedulian atas semangat bersama
membangun, mewujudkan, serta meraih nilai ideal atas kerangka kerja
(framework) sistem demokrasi (democratic system).
B. Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan kembali dan
bahkan mengkoreksi kembali atas relevansi pengukuran indikator-indikator
kuesioner yang diturunkan ke cacah-cacah item mengingat kesepakatan atas
pengukuran baku modal sosial masih menjadi tantangan sentral hingga saat
ini.
2. Bagi Subjek (Anggota, Pengurus, Pengawas BUMDes Tunas Mandiri)
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggugah kesadaran pribadi
(anggota, pengurus, pengawas BUMDes Tunas Mandiri) berkaitan dengan
perlunya memelihara modal sosial (social capital: bonding, bridging, and
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linking) didalam perannya menciptakan, membangun, dan meraih nilai ideal
atas kerangka kerja sistem demokrasi (democratic system).
3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atas kajian
penting fenomena sosial dalam hal ini modal sosial (social capital) dengan
pengelolaan yang demokratis (democratic governance) sehingga dengan
begitu masyarakat akan sadar betapa pentingnya memelihara modal sosial
yang tentunya akan berimbas pada ketertiban dan keteraturan sosial (social
order) serta tata kelola yang demokratis (democratic governance).

C. Keterbatasan Penelitian
Merujuk dan mengingat ukuran modal sosial (social capital) masih menjadi
tantangan sentral hingga saat ini maka perlu dicari serta digali atas instrumen
ukuran modal sosial (social capital) yang baku dengan demikian kedepannya
akan jelas pengukurannya serta memberikan hasil yang seragam antara peneliti
satu dengan peneliti lainnya.
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2020 pukul 10:42 WIB.
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https://www.rethinkeconomics.org/journal/economic-sociology-the-contributionsof-mark-granovetter/ diakses pada 29 September 2020 pukul 11:21 WIB.
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Lampiran 2
Kuesioner Penelitian

Lampiran

ANALISIS PERANAN JARINGAN SOSIAL PADA PEMBENTUKAN DAN
PEMELIHARAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
YANG DEMOKRATIS DENGAN PENDEKATAN MIXED METHOD

Studi kasus: BUMDes Tunas Mandiri, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk,
Kabupaten Gunung Kidul, DIY

Dengan hormat,
Saya Prismanto Atmaji mahasiswa Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saat ini saya akan melakukan penelitian
tentang “Analisis Peranan Jaringan Sosial Pada Pembentukan Dan Pemeliharaan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Demokratis Dengan Pendekatan Mixed
Method”. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kesediaan responden untuk
meluangkan waktu guna mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Atas ketersediaan
responden meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya mengucapkan
terima kasih.

Hormat saya,

Prismanto Atmaji
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A. Identitas Responden
Mohon berilah tanggapan Anda sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terima
kasih.
Nama
: ………………………
Jenis Kelamin

: ………………………

Golongan Usia

: ………………………

Pendidikan Terakhir : ………………………

Berilah tanda centang (Ѵ) pada salah satu alternatif jawaban yang Anda anggap
penting dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kriteria jawaban sebagai
berikut:
SS : Sangat Setuju
S
: Setuju
R
: Ragu-ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

B. Angket Penelitian
Angket Penelitian Pengelola
1.

2.

3.

4.

5.

Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Pemerintah Pusat
didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Pemerintah Daerah
didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Pemerintah Desa didalam
pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
SS
S
R
TS
STS
Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Dewan Permusyawaratan
Desa (BPD) didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
SS
S
R
TS
STS
Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Pokdarwis didalam
pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
155

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Organisasi Karang
Taruna didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
Pengelola memiliki jaringan atau kontak dengan Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) didalam pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
Jaringan atau kontak yang dimiliki BUMDes Tunas Mandiri dapat
dikatakan berguna untuk memanfaatkan celah atau peluang bisnis yang
ada di pasar.
SS
S
R
TS
STS
Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri membawa dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran didalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi ekonomi.
SS
S
R
TS
STS
Jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes Tunas
Mandiri memberikan dampak atau sumbangsih positif pada rendahnya
biaya transaksi didalam menjalankan aktivitas bisnis.
SS
S
R
TS
STS
Adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Tunas
Mandiri mampu membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga
atau masyarakat setempat secara langsung ataupun tidak langsung.
SS
S
R
TS
STS
Jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes Tunas
Mandiri memberikan sumbangsih positif pada mudahnya pengelola
mendapatkan kredit/pinjaman untuk membantu mengembangkan bisnis
BUMDes ini.
SS
S
R
TS
STS
Nilai dan norma yang terdapat dalam seluruh anggota BUMDes Tunas
Mandiri membantu memfasilitasi kelancaran pengembangan usaha
BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
Kepercayaan antara pengelola dengan anggota BUMDes Tunas Mandiri
mampu memberikan hubungan positif pada target pencapaian pendapatan
dari badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
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15. Jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes Tunas
Mandiri memberikan dampak positif pada tercapaianya kemakmuran
untuk seluruh anggota badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
16. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dapat menunjang pada peningkatan prestasi pengelolaan
organisasi sosial dan bisnis ini yang ditunjukkan melalui penghargaanpenghargaan yang sudah diraih baik di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten.
SS
S
R
TS
STS
17. Dengan adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola
BUMDes Tunas Mandiri, pengelola dapat secara mudah mengakses
sumber daya tertentu, misalnya: tempat pemasaran.
SS
S
R
TS
STS
18. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri membawa dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran didalam mengatasi kelangkaan informasi pasar.
SS
S
R
TS
STS
19. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri membawa dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran berkaitan dengan penyebaran inovasi.
SS
S
R
TS
STS
20. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola
BUMDes Tunas Mandiri memberikan dampak pada hasil positif kinerja
organisasi ini.
SS
S
R
TS
STS
21. Kegiatan gotong royong masih berlangsung hingga saat ini.
SS
S
R
TS
STS
22. Tradisi ‘nyakruk’ masih berlangsuh hingga saat ini.
SS
S
R
TS
STS
23. Masih ada tradisi silaturahmi antar warga.
SS
S
R
TS
STS
24. Pertemuan warga (arisan, PKK, dasawisma, posyandu, kelompok tani)
masih berlangsung secara rutin.
SS
S
R
TS
STS
25. Warga yang hadir dalam pertemuan cukup banyak jumlahnya.
SS
S
R
TS
STS
26. Kaum muda aktif didalam pertemuan warga.
SS
S
R
TS
STS
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27. Kaum muda kembali ke desa setelah ada daerah wisata.
SS
S
R
TS
STS
28. Generasi muda masih terlibat didalam penyelenggaraan tradisi budaya
setempat.
SS
S
R
TS
STS
29. Ada perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat (unggah-ungguh,
etika, saling menyapa, menyambut tamu).
SS
S
R
TS
STS
30. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, Pengelola melakukan pengambilan kebijakan/keputusan
seturut asas demokrasi yaitu: musayawarah mufakat.
SS
S
R
TS
STS
31. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, Pengelola melakukan pengambilan kebijakan/keputusan
seturut asas demokrasi yaitu: asas kerakyatan.
SS
S
R
TS
STS
32. Pengelola telah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip
kerangka kerja demokrasi representatif yaitu: etos mencintai kebenaran
dan mengatakan kebenaran.
SS
S
R
TS
STS
33. Anggota dan Mitra badan usaha mempunyai kepercayaan kuat kepada
Pengelola badan usaha.
SS
S
R
TS
STS
34. Rasa kepercayaan antarpengelola BUMDes Tunas Mandiri tinggi.
SS
S
R
TS
STS
35. Pengelola telah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip
kerangka kerja demokrasi representatif yaitu kepercayaan.
SS
S
R
TS
STS
36. Pengelola selalu memberikan informasi tentang adanya kegiatan wisata
kepada masyarakat sekitar area wisata.
SS
S
R
TS
STS
37. Pengelola selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan
BUMDes Tunas Mandiri kepada elemen masyarakat yang terkait.
SS
S
R
TS
STS
38. Pengelola telah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip
kerangka kerja demokrasi representatif yaitu transparansi dan
keterbukaan.
SS
S
R
TS
STS
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39. Pergantian pengelola BUMDes Tunas Mandiri dilakukan secara rutin
setiap rentang waktu/periode tertentu.
SS
S
R
TS
STS
40. Adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Tunas
Mandiri mendorong pengelola BUMDes Tunas Mandiri melakukan
pelayanan terhadap anggotanya dengan mengedepankan sikap ramah,
sopan dan siap melayani.
SS
S
R
TS
STS
41. Adanya jaringan antara pengelola dengan anggota BUMDes Tunas
Mandiri dapat meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin
dilakukan oleh pengelola didalam pengelolaan badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
42. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, Pengelola merasa kinerjanya selalu diawasi secara ketat
oleh para anggotanya ataupun Mitra BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
43. Pertemuan antara pengelola dengan anggota diselenggarakan secara rutin
setiap bulan.
SS
S
R
TS
STS
44. Pengelola memberikan waktu luang kepada anggota untuk menyampaikan
aspirasi demi perkembangan BUMDes yang semakin baik.
SS
S
R
TS
STS
45. Adanya jaringan atau kontak membuat pengelola melakukan pengelolaan
unit-unit bisnis BUMDes Tunas Mandiri memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan.
SS
S
R
TS
STS
46. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dapat mendorong pada upaya pengelolaan BUMDes secara
demokratis.
SS
S
R
TS
STS
Angket Penelitian Anggota
1. Jaringan atau kontak yang dimiliki BUMDes Tunas Mandiri dapat
dikatakan berguna untuk memanfaatkan celah atau peluang bisnis yang
ada di pasar.
SS
S
R
TS
STS
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2. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri memberikan dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran Anggota didalam menyelesaikan masalah-masalah yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi ekonomi.
SS
S
R
TS
STS
3. Jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes Tunas
Mandiri memberikan dampak atau sumbangsih positif pada rendahnya
biaya transaksi didalam menjalankan aktivitas bisnis.
SS
S
R
TS
STS
4. Adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Tunas
Mandiri mampu membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga
atau masyarakat setempat secara langsung ataupun tidak langsung.
SS
S
R
TS
STS
5. Jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes Tunas
Mandiri memberikan sumbangsih positif pada mudahnya Aggota
mendapatkan kredit/pinjaman untuk membantu mengembangkan usaha
bisnis Anggota.
SS
S
R
TS
STS
6. Nilai dan norma yang terdapat dalam seluruh anggota BUMDes Tunas
Mandiri membantu memfasilitasi kelancaran pengembangan usaha
BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
7. Kepercayaan antara pengelola dengan anggota BUMDes Tunas Mandiri
memberikan hubungan positif pada target pencapaian pendapatan dari
badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
8. Anggota merasakan kesejahteraan hidup meningkat semenjak bergabung
kedalam kelompok BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
9. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dapat membawa dampak pada meningkatnya prestasi
pengelolaan organisasi sosial & bisnis ini yang ditunjukkan melalui
penghargaan-penghargaan yang sudah diraih baik di tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten.
SS
S
R
TS
STS
10. Dengan adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola
BUMDes Tunas Mandiri, Anggota dapat secara mudah mendapatkan
sumber daya tertentu, misalnya: tempat pemasaran.
SS
S
R
TS
STS
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11. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri membawa dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran didalam mengatasi kelangkaan informasi pasar.
SS
S
R
TS
STS
12. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri membawa dampak/sumbangsih positif pada
kelancaran berkaitan dengan penyebaran inovasi.
SS
S
R
TS
STS
13. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh para pengelola
BUMDes Tunas Mandiri, Anggota merasa kinerja badan usaha menjadi
semakin baik dari pada sebelumnya.
SS
S
R
TS
STS
14. Kegiatan gotong royong masih berlangsung hingga saat ini.
SS
S
R
TS
STS
15. Tradisi ‘nyakruk’ masih berlangsung hingga saat ini.
SS
S
R
TS
STS
16. Masih ada tradisi silaturahmi antar warga.
SS
S
R
TS
STS
17. Pertemuan warga (arisan, PKK, dasawisma, posyandu, kelompok tani)
masih berlangsung secara rutin.
SS
S
R
TS
STS
18. Warga yang hadir dalam pertemuan cukup banyak jumlahnya.
SS
S
R
TS
STS
19. Kaum muda aktif didalam pertemuan warga.
SS
S
R
TS
STS
20. Kaum muda kembali ke desa setelah ada daerah wisata.
SS
S
R
TS
STS
21. Generasi muda masih terlibat didalam penyelenggaraan tradisi budaya
setempat.
SS
S
R
TS
STS
22. Ada perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat (unggah-ungguh,
etika, saling menyapa, menyambut tamu)
SS
S
R
TS
STS
23. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, anggota mempunyai keyakinan yang kuat bahwa
pengelola telah melakukan pengambilan kebijakan/keputusan seturut asas
demokrasi salah satunya yaitu musyawarah mufakat.
SS
S
R
TS
STS
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24. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, anggota mempunyai keyakinan yang kuat bahwa
pengelola telah melakukan pengambilan kebijakan/keputusan seturut asas
demokrasi yaitu asas kerakyatan.
SS
S
R
TS
STS
25. Anggota mempunyai keyakinan yang kuat bahwa pengelola BUMDes
Tunas Mandiri telah melaksanakan pengelolaan seturut asas prinsipprinsip kerangka kerja demokrasi representatif salah satunya yaitu: etos
mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran.
SS
S
R
TS
STS
26. Anggota mempunyai kepercayaan kuat kepada Pengelola badan usaha
BUMDes Tunas Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
27. Rasa kepercayaan antara anggota dengan pengelola BUMDes Tunas
Mandiri tinggi.
SS
S
R
TS
STS
28. Anggota mempunyai keyakinan yang kuat bahwa pengelola telah
melaksanakan pengelolaan usaha bisnis & sosial BUMDes Tunas Mandiri
berdasarkan prinsip-prinsip kerangka kerja demokrasi representatif yaitu
kepercayaan.
SS
S
R
TS
STS
29. Pengelola selalu memberikan informasi tentang adanya kegiatan wisata
masyarakat sekitar area wisata.
SS
S
R
TS
STS
30. Pengelola selalu memberikan informasi terbaru tentang adanya kegiatan
wisata kepada elemen masyarakat yang terkait.
SS
S
R
TS
STS
31. Anggota selalu diberikan informasi laporan pertanggungjawaban
keuangan selama rentang periode tertentu oleh pengelola BUMDes Tunas
Mandiri.
SS
S
R
TS
STS
32. Pergantian pengelola BUMDes Tunas Mandiri dilakukan secara rutin
setiap rentang waktu/periode tertentu.
SS
S
R
TS
STS
33. Adanya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh pengelola BUMDes Tunas
Mandiri, mendorong pengelola BUMDes Tunas Mandiri melakukan
pelayanan terhadap anggotanya dengan mengedepankan sikap ramah,
sopan, dan siap melayani.
SS
S
R
TS
STS
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34. Adanya jaringan atau kontak antara pengelola dengan anggota BUMDes
Tunas Mandiri dapat meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang
mungkin dilakukan oleh pengelola didalam pengelolaan badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
35. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri, anggota menjadi lebih tenang dan percaya dengan
pengelola didalam mengelola badan usaha ini.
SS
S
R
TS
STS
36. Pertemuan antara pengelola dengan anggota diselenggarakan secara rutin
setiap bulan.
SS
S
R
TS
STS
37. Anggota selalu diberikan waktu luang oleh pengelola untuk
menyampaikan aspirasinya dalam rangka memajukan perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri semakin baik.
SS
S
R
TS
STS
38. Adanya jaringan atau kontak membuat pengelola melakukan pengelolaan
unit-unit bisnis BUMDes Tunas Mandiri memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan.
SS
S
R
TS
STS
39. Dengan banyaknya jaringan atau kontak yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dapat mendorong pada upaya pengelolaan BUMDes secara
demokratis.
SS
S
R
TS
STS
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LAMPIRAN 3
Hasil Transkrip Data Kuesioner
TABEL SKOR ASPEK JARINGAN
No.

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

X1.7

Total

Ratarata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

4

4

4

5

5

4

30

4.29

3

4

4

4

4

3

3

25

3.57

4

5

5

5

5

5

5

34

4.86

5

5

5

5

5

4

4

33

4.71

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

4

5

5

5

4

4

31

4.43

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

4

5

5

5

5

5

33

4.71

4

4

4

4

4

4

4

28

4
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TABEL SKOR ASPEK KEUANGAN ATAU EKONOMI

No.

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2.6

X2.7

X2.8

Total

Ratarata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5

4

4

5

5

5

4

4

36

4.50

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5.00

5

5

4

5

4

5

5

5

38

4.75

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

3

4

3

5

5

4

5

3

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

5

4

4

4

4

33

4.13

4

4

4

4

3

3

4

3

29

3.63

4

4

4

4

4

4

5

4

33

4.13

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

5

4

4

4

4

5

5

35

4.38

4

5

4

4

4

4

5

5

35

4.38

5

5

4

4

5

4

4

5

36

4.50

4

5

4

5

4

5

5

5

37

4.63

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

3

4

5

4

4

3

31

3.88

5

5

3

2

5

4

4

4

32

4.00

4

3

4

3

4

4

4

4

30

3.75

4

5

4

4

5

4

5

4

35

4.38

4

3

4

4

4

4

2

4

29

3.63

4

4

4

4

3

4

4

3

30

3.75
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

4

4

4

4

4

4

5

4

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

4

5

4

5

5

5

5

38

4.75

4

4

4

4

3

4

4

4

31

3.88

4

4

4

5

5

4

4

4

34

4.25

4

4

4

5

4

5

5

5

36

4.50

4

4

3

4

4

4

4

4

31

3.88

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

5

4

4

4

5

5

37

4.63

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

5

5

5

4

5

4

38

4.75

4

4

4

5

4

4

4

4

33

4.13

4

4

4

3

4

4

4

4

31

3.88

4

4

4

4

4

4

4

5

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

5

4

4

4

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

5

5

5

4

35

4.38

4

4

4

4

4

5

4

3

32

4.00

4

4

4

5

4

4

4

4

33

4.13

2

5

4

5

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

5

5

5

5

5

4

39

4.88

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

4

4

3

5

5

4

3

5

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

3

4

4

4

32

3.88

4

4

4

4

4

5

4

4

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

4

4

4

5

4

4

4

34

4.25

4

5

4

4

4

4

5

4

34

4.25

4

3

3

3

3

3

3

3

25

3.13

5

4

4

4

4

4

4

4

33

4.13

5

4

4

4

5

5

4

4

35

4.38

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

4

4

4

4

4

4

4

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

5

4

4

5

4

34

4.25

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

5

4

4

4

4

4

4

33

4.13

4

5

4

4

4

4

4

4

33

4.13

4

5

4

4

5

4

4

5

35

4.38

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

4

4

4

5

4

5

36

4.50

4

4

3

4

3

4

4

4

30

3.75

4

4

4

4

4

4

4

5

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

4

5

5

5

5

4

38

4.75

5

4

4

5

4

4

4

5

35

4.38
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

5

4

4

4

4

4

5

34

4.25

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

5

5

5

5

5

5

5

4

39

4.88

4

4

4

4

4

4

4

5

33

4.13

5

5

5

5

5

4

5

4

38

4.75

5

4

4

5

4

4

5

5

36

4.50

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

1

3

4

1

3

4

24

3.00

4

4

4

5

4

4

4

5

34

4.25

5

4

4

4

4

4

4

4

33

4.13

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4.00
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TABEL SKOR ASPEK MANAJERIAL

No.

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

Total

Ratarata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5

4

5

4

5

23

4.6

4

4

4

4

4

20

4

4

3

4

4

4

19

3.8

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

5

25

5

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

5

5

4

4

4

22

4.4

4

4

3

4

4

19

3.8

5

5

5

5

5

25

5

4

4

4

5

4

21

4.2

4

4

3

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

5

4

4

3

5

21

4.2

5

5

4

4

5

23

4.6

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

3

3

4

4

18

3.6

4

3

2

3

4

16

3.2

4

5

3

4

5

21

4.2

3

3

4

4

4

18

3.6

4

4

4

4

4

20

4
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

5

5

5

5

5

25

5

4

4

4

4

4

20

4

5

5

5

5

5

25

5

4

4

4

4

4

20

4

3

4

4

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

5

4

5

5

23

4.6

4

5

4

5

4

22

4.4

4

4

3

4

4

19

3.8

4

3

4

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

5

4

4

4

4

21

4.2

5

4

4

5

4

22

4.4

4

4

3

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

5

5

5

5

5

25

5

4

4

4

4

4

20

4
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

5

5

4

4

4

22

4.4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

3

4

4

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

5

5

22

4.4

4

4

4

5

4

21

4.2

4

4

3

4

4

19

3.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

5

21

4.2

4

4

4

4

4

20

4

5

4

4

4

4

21

4.2

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

5

4

21

4.2

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

5

5

4

4

22

4.4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

3

4

3

3

4

17

3.4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

5

5

5

5

5

25

5

4

4

5

4

5

22

4.4
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

5

21

4.2

4

4

3

4

4

19

3.8

4

4

4

5

4

21

4.2

5

4

4

4

5

22

4.4

4

4

4

4

4

20

4

2

3

3

2

4

14

2.8

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

4

20

4
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TABEL SKOR ASPEK TRADISI

No

X4

X4.2 X4

.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.3

X4.

X4.

X4.

X4.

X4.

X4 Total

Rata

4

5

6

7

8

.9

-rata

5

5

5

5

5

5

5

4

4

43

4.78

5

5

5

5

5

4

4

5

4

42

4.67

5

3

5

5

4

4

5

5

2

38

4.22

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4.89

5

5

5

5

5

5

5

5

3

43

4.78

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

4

5

5

4

3

3

4

4

37

4.11

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4.89

5

5

5

5

5

5

4

4

4

42

4.67

4

4

5

5

4

4

4

4

2

36

4.00

4

4

4

4

4

4

3

4

4

35

3.89

5

4

4

4

4

4

4

4

5

38

4.22

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5.00

5

5

5

5

5

4

4

4

4

41

4.56

5

5

5

5

5

5

4

5

4

43

4.78

5

5

5

5

5

4

5

5

4

43

4.78

5

4

5

5

5

4

3

5

2

38

4.22

5

5

5

5

5

4

4

5

5

43

4.78

5

5

5

5

4

4

4

4

2

38

4.22

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

5

5

38

4.22

4

3

4

4

4

4

4

4

4

35

3.89

4

4

4

4

4

5

4

4

4

37

4.11

5

4

5

5

4

3

4

4

4

38

4.22

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4.89
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

3

4

4

3

3

3

4

4

32

3.56

5

5

4

4

5

5

5

4

2

39

4.33

4

5

5

5

4

4

4

4

2

37

4.11

5

5

5

5

5

5

5

5

1

41

4.56

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4.89

4

4

4

4

4

4

3

4

4

35

3.89

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5.00

5

5

5

5

5

4

4

4

5

42

4.67

5

3

4

4

3

3

3

4

4

33

3.67

5

4

5

4

4

4

4

5

4

39

4.33

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5.00

4

4

5

5

5

5

5

5

4

42

4.67

4

4

4

4

4

4

3

4

4

35

3.89

5

5

5

5

5

5

2

5

1

38

4.22

4

4

4

5

4

4

4

5

5

39

4.33

4

5

5

4

4

3

2

5

5

37

4.11

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

5

5

4

4

5

3

4

5

5

40

4.44

5

4

4

5

4

4

4

4

4

38

4.22

5

5

5

5

4

4

3

4

5

40

4.44

5

4

5

4

4

4

4

5

5

40

4.44

5

5

5

4

4

4

4

4

5

40

4.44

4

4

5

5

4

5

5

5

5

42

4.67

4

3

4

4

3

4

5

4

4

35

3.89

5

4

4

5

4

4

4

4

4

38

4.22

5

4

5

5

5

4

4

5

5

42

4.67

4

4

4

5

4

4

4

4

4

37

4.11

4

4

4

4

4

4

4

4

2

34

3.78

4

4

5

5

4

4

4

4

5

39

4.33

5

4

5

4

5

4

5

5

4

41

4.56

5

5

5

5

5

5

4

4

2

40

4.44

5

5

5

4

5

5

4

5

2

40

4.44

4

4

4

4

4

4

4

4

2

34

3.78

4

4

4

4

4

3

4

4

4

35

3.89

5

5

5

5

5

5

5

5

4

44

4.89

4

4

5

5

5

4

4

5

4

40

4.44

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

5

4

4

4

4

37

4.11

5

4

4

5

5

4

4

4

4

39

4.33

5

5

5

5

4

4

4

4

5

41

4.56

5

5

5

5

4

4

4

5

3

40

4.44

5

5

5

5

5

4

4

4

5

42

4.67

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

3

4

2

33

3.67

4

4

4

4

4

4

3

4

2

33

3.67

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

5.00

5

5

5

4

2

4

4

4

2

35

3.89
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

3

3

4

3

3

5

4

5

35

3.89

4

4

4

4

4

4

4

4

2

34

3.78

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

5

5

5

5

4

4

5

5

5

43

4.78

5

4

4

4

4

4

4

4

4

37

4.11

4

4

5

5

4

4

4

4

4

38

4.22

5

5

5

5

5

4

4

5

4

42

4.67

5

4

5

4

4

3

4

5

4

38

4.22

5

3

3

3

3

1

2

5

4

29

3.22

4

4

4

4

4

3

4

4

2

33

3.67

5

5

5

5

4

3

4

4

4

39

4.33

4

4

4

4

3

3

3

4

4

33

3.67

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

2

34

3.78
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TABEL SKOR ASPEK DEMOKRASI REPRESENTATIF

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total

Rata-rata

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

4

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

74

4.35

4

4

4

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

70

4.12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

67

3.94

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

5.00

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

4

5

5

5

4

80

4.71

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

4

5

5

5

75

4.41

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

70

4.12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

5

5

4

71

4.18

4

4

3

4

3

4

3

4

3

5

4

5

5

3

4

3

5

66

3.88

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

3

4

4

5

4

4

71

4.18

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

5.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

4

4

5

5

5

4

73

4.29

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

4

4

5

5

5

4

73

4.29

5

5

4

4

4

4

3

3

5

4

5

4

5

5

5

3

4

72

4.24

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4

5

5

5

82

4.82

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

5

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

3

4

5

4

4

4

72

4.24

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

3

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

5

1

4

4

4

4

4

64

3.76

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

67

3.94

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

64

3.76

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

81

4.76
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

4

4

70

4.12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

83

4.88

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

4

5

4

71

4.18

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

83

4.88

4

4

4

4

5

4

5

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

74

4.35

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

65

3.82

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4

5

73

4.29

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

5

5

4

5

5

5

4

5

4

4

5

5

5

4

77

4.53

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

1

5

5

5

4

4

77

4.53

4

5

5

4

3

4

4

4

5

4

5

4

4

4

5

3

4

71

4.18

4

4

5

3

3

5

4

4

4

4

4

5

4

4

3

5

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

5.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

5

3

4

4

4

4

4

70

4.12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

3

4

3

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

66

3.88

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

71

4.18

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

67

3.94

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

4

5

5

4

4

5

5

5

4

4

4

4

5

4

5

5

77

4.53

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

71

4.18
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

66

3.88

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

4

4

3

77

4.53

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

4

4

4

5

4

5

5

5

4

5

4

5

5

5

4

4

77

4.53

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

66

3.88

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

4

4

5

5

4

4

73

4.29

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

69

4.06

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

69

4.06

4

4

5

4

5

4

5

4

4

4

4

5

4

4

5

4

5

74

4.35

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

70

4.12

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

4

4

76

4.47

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

4

3

4

3

4

4

4

63

3.71

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

5.00

4

5

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

4

73

4.29

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

72

4.24

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

85

5.00

5

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

67

3.94

5

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

79

4.65

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

4

4

80

4.71

4

4

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

3

3

4

3

4

62

3.65

1

3

5

1

4

1

4

3

5

1

2

3

5

2

3

4

5

52

3.06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

5

5

5

4

4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

73

4.29

4

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

64

3.76

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

68

4.00
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LAMPIRAN 4
HASIL DATA SPSS

A. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas
a. Uji Validitas Aspek Jaringan Sosial
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180

b. Uji Validitas Aspek Keuangan/Ekonomi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
181

c. Uji Validitas Aspek Manajerial

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
182

d. Uji Validitas Aspek Tradisi
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183

e. Uji Validitas Aspek Demokrasi Representatif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
184

2. Uji Reliabilitas
a. Uji Reliabilitas Aspek Jaringan Sosial

b. Uji Reliabilitas Aspek Keuangan/Ekonomi

c. Uji Reliabilitas Aspek Manajerial

d. Uji Reliabilitas Aspek Tradisi

e. Uji Reliabilitas Aspek Demokrasi Representatif
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B. Uji Statistik Deskriptif Data Responden
1. Uji Statistik Deskriptif Data Responden Berdasarkan Unit Usaha

2. Uji Statistik Deskriptif Data Responden Berdasarkan Usia

3. Uji Statistik Deskriptif Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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4. Uji Statistik Deskriptif Data Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir
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LAMPIRAN 5
HASIL DATA MICROSOFT EXCEL

A. Gambar

Skor

Variabel

Aspek

Jaringan

Sosial,

Aspek

Keuangan/Ekonomi, Aspek Manajerial, Aspek Tradisi, Aspek Demokrasi
Representatif
1. Grafik Skor Variabel Aspek Jaringan Sosial (X1)

2. Grafik Skor Variabel Aspek Keuangan/Ekonomi (X2)
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3. Grafik Skor Variabel Aspek Manajerial (X3)

4. Grafik Skor Variabel Aspek Tradisi (X4)
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5. Grafik Skor Variabel Aspek Demokrasi Representatif (X5)
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LAMPIRAN 6
HASIL TRANSKRIP DATA ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
WAWANCARA BERSAMA BAPAK AHMAD NASRODIN
KODE (S1.W1)

Informasi Narasumber
Nama
Jabatan
Telepon

:
:
:

Bapak Ahamd Nasrodin
Direktur BUMDes Tunas Mandiri Periode
Masa Jabatan 2016-2021
+62 812-737x-xxx

Informasi Umum Badan Usaha
Nama
:
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas
Mandiri
Alamat
:
Padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 05;
Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab.
GunungKidul, DIY
Kota
:
GunungKidul
Identitas Narasumber
Nama
Umur
Jenis Kelamin
Jabatan
Lama Bekerja
Pendidikan
Status Perkawinan

:
:
:
:
:
:
:

Ahmad Nasrodin, S.Pd.
53 Tahun
Laki-laki
Direktur BUMDes Tunas Mandiri
3 Tahun (sejak 2016)
S1
Kawin
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Keterangan Wawancara
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Waktu Wawancara
:
Kode Transkrip
:
Keterangan
:
:
:

Selasa, 1 September 2020
Rumah Bapak Ahmad Nasrodin
Sekitar pukul 09:00 WIB
S1.W1 (Subjek 1, Wawancara 1)
- P : Pewawancara / Interviewer
- S : Subjek / Interviewee
- Kalimat atau frase yang digarisbawahi merupakan
data penting yang dimasukkan ke dalam
kategorisasi data.

Gambaran Situasi Pada Pengambilan Data Wawancara
Saat itu wawancara dilakukan di halaman rumah subjek (Bapak Ahmad
Nasrodin) sekitar pukul 09:00 WIB. Pada saat wawancara dilakukan subjek
berhenti sejenak di tengah rutinitas pekerjaannya sebagai seorang guru sekaligus
kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) YAPPI Doga karena sebelumnya
sudah janjian dengan pewawancara terkait dengan waktu dan tempat
pelaksanaan wawancara. Pada saat wawancara dilakukan subjek mengenakan
baju dinasnya sebagai seorang guru dan sesekali subjek memainkan handphonenya untuk melihat notifikasi-notifikasi pesan masuk. Wawancara dilakukan
dengan durasi waktu 55 menit 46 detik. Sebagai tambahan, waktu itu
pewawancara disambut secara baik dan hangat oleh keluarga subjek (Bapak
Ahmad Nasrodin).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
192

BARIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

P:

S:
P:
S:

P:

TRANSKRIP WAWANCARA
Yang pertama itu saya mau tahu lebih jauh pak mengenai seluk
beluk pendirian BUMDes Tunas Mandiri. Apakah boleh
diceritakan ya Pak? mungkin juga keuntungan unit usaha per tahun
kasihlah contoh tahun 2019?
Yang per unitnya maksudnya?
Mungkin seluk beluknya dulu Pak?
ya awalnya itu kalo kita dulu di tahun 2016 itu kan waktu itu kita
dibentuk berdasarkan musyawarah maksudnya tidak serta merta
saya juga tidak daftar waktu itu jadi saya ingat itu melalui
pemilihanlah di balai desa jadi kalau acuannya UU Desa 6 tahun
2014 itu trus diapa dikuatkan dengan undang-undang yang
dikeluarkan oleh kementrian PDTT tahun 2015 ya itu trus karena
semangat itulah akhirnya Nglanggeran membuat badan usaha
milik desa ya tujuannya apa ya kan sesuai kebutuhan sebetulnya
kalo di nglanggeran itu kan banyak potensi, potensi-potensi itu kan
kalau nggak diwadahi ya maksudnya desa tidak dapat apa-apa nah
dengan adanya BUMDes akhirnya nanti bisa mendapatkan
pendapatan asli desa itu kan maksudnya akan lebih ngerucut. itu
jadi biasanya kan e kalau belum ada badan usaha milik desa itu
pendapatan itu hanya mungkin dari kontribusi pengusaha biasanya
kayak gitu kadang ada yang pelatihan disini dengan adanya badan
usaha milik desa mengelola potensi itu akhirnya ya seperti itu mas,
jadi kita kan sudah tahu pengelola 4 unit ya jadi wisata, wisata itu
per tahunnya itu kan kita punya 10 persen dari sana sesuai aturan
(sekitar 100-130 jt per thn). trus kita punya unitnya satunya lagi
grosir, grosir itu kalo keuntungan sekitar 10-an juta per tahun
karena memang itu namnya grosir beda dengan warung-warung
biasa itu lebih dari 6% kalau kita nggak kita keuntungannya itu
harus dibawah 6%
Jadi mohon maaf lebih besar mereka?

S: Iya lebih besar mereka karena ya karena kita kan hanya menolong
warung itu kan gitu tujuannya. jadi dari pada ke maksudnya peri
ke pasar hanya beli indomie mending beli di BUMDes aja kan
sama otomatis e keuangan berputar hanya di kita kan gitu trus
berikutnya kita ada UED SP, UED SP itu juga setelah kita kemarin
tahun 2018 kita supply dana itu, itu kemarin ada keuntungan, kalo
itu minim itu, kita hanya mendapat 3 juta an itu per tahun memang
itu kan dikembalikan kepada masyarakat ya itu sifat gotong
royongnya disitu. Jadi dengan adanya UED SP itu masyarakat itu,
masyarakat yang tidak bisa mengakses dana di Bank itu akhirnya
mengakses dana di UED SP nah itu.
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46
itu sifat gotong royongnya disitu. dengan bunga yang sangat
47
rendah sekali karena nanti kalau disitu memang 1,5 tapi nanti di
48
akhir tahun kan kita punya adart49
nya seperti koperasi jadi akhirnya keuntungannya kembali kepada
50
masyarakat (SHU) trus di BUMDes-nya sendiri hanya sedikit
51
malahan kan gitu. jadi hanya 3 juta-an padahal itu sering nyampe
52
30-an juta, banyak yang kembali kepada masyarakat. ya memang
53
kita tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. trus kita ke sampah
54
TPS 3R, TPS 3R itu kita memang untuk penghasilannya itu yang
55
tahun kemarin aja kita 19 juta per tahun (thn 2019) tapi
56
pembiayaannya disana masih tinggi mas kalau sampah itu dan kita
57
pernah belajar juga dengan TPS-TPS yang lain diseluruh jogja ini
58
memang katanya memang selalu merugi kalo di TPS nah itu jadi
59
kita mengeluarkan dana untuk TPS kemarin itu 22 juta mas untuk
60
biaya 3 orang karyawan dan operasinya (biaya operasional per
61
tahun) tapi pendapatan dari sana hanya 19 juta. pendapatan itu
62
berasal ya dari pembuatan pupuk kompos, buat kita jual duplex63
nya, ya kardusnya, pokoknya itu, bahkan masih banyak sampah
64
yang masuk karena residu tinggi masih masuk di TPA sana.
65
Dibuang disana. nah itu untuk penghasilan yang ada di BUMDes
66
itu seperti itu. Jadi ya kalau di Nglanggeran ini keadaannya seperti
67
itu mas. trus untuk kita, kegotong-royongan itu kan sifatnya ya
68
namanya desa itu kan kita harus tahu cikal bakal desa kan gitu jadi
69
e disini UMKM-nya ya bisa dibilang sekarang yang
70
pertumbuhannya baik itu hanya Griya Cokelat untuk saat ini kan
71
gitu. di Griya cokelat itu sudah mewadahi dari seluruh kegiatan
72
UKM yang ada di desa Nglanggeran. jadi kita hanya mewadahi.
73
jadi sifat kegotong-royongan seperti itu.
74 P: Tapi kalo boleh tahu griya cokelat Nglanggeran itu tidak masuk ke
75
BUMDes ya Pak atau masuk ya Pak?
76 S: Sub. dia kan bagian dari e wisata. jadi pengelolaannya mereka kan
77
melalui pokdarwis. pokdarwis bagian dari BUMDes. akhirnya ya
78
tetap masuk. hanya mereka kan setor juga ke wisata dan
79
selanjutnya wisata setor kesini. jadi memang tujuannya gini mas di
80
Nglanggeran itu kita kelompok usaha masyarakat yang sudah jalan
81
kita tidak berani mau manajemennnya langsung ke BUMDes, itu
82
tidak bisa. jadi kita harus sesuai dengan kemauan mereka. jadi
83
bagaimana orang pada prinsipnya nek BUMDes itu kan usahanya
84
tidak boleh menyamai e usaha yang sudah dijalankan oleh
85
masyarakat kita. kan gitu. seperti air itu banyak dikelola oleh
86
masyarakat. ya itu padahal kalau menurut undang-undang desa
87
seharusnya mereka harus menjadi unitnya karena itu adalah
88
kekayaan desa. jadi segala sesuatu yang pendapatannya dari
89
pemerintah (bantuan-bantuan itu lho mas) sebetulnya dikelola oleh
90
desa tapi biasanya kalo yang selama ini berjalan itu kan sudah
91
dikelola oleh masyarakat (kelompok masyarakat) jadi disitu belum
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

kalau kita langsung comot gitu kan bisa jadi gejolak. seperti itu
mas.
P: Baik Pak
P: Untuk nomor dua itu, ini hanya penegasan Pak, apakah boleh
diceritakan juga mengenai perjuangan dan semangat gotongroyong yang tadi sudah diterangkan dalam pendirian dan
perkembangan BUMDes? apakah ada yang sampai dikorbankan
Pak? Misalnya ini seperti yang sudah saya baca di Blog
BUMdes.id itu bahasa jawanya itu nombok dulu gitu pak. jadi
disitu itu ada yang sampai menggadaikan surat kepemilikan rumah
seperti itu pak. Mungkin perjuangannya bisa diceritakan Pak?
S: Jadi disni untuk perjuangannya kita di Nglanggeran ini mas itu
memang murni kita e ibaratnya kita tidak berusaha sendiri itu desa
juga nggak ada kompensasi atau apa ya namanya upah itu nggak
ada. jadi kita ber-empat itu memang murni mas. jadi kita bergerak
itu ya apa ya ya seperti ibaratnya kalau kita punya usaha sendiri
gitu lho mas. jadi kayak kita punya PT atau CV gitu mas. jadi kalau
kita anteng berarti kita nggak dapat apa-apa. lha itu. jadi kalau itu
kalau saya pengen istilahnya o bulan ini saya pengen punya
penghasilan sekian berarti saya harus bagaimana untuk
mengupayakan itu. lha itu dari kita sendiri. tapi kalau sampai jual
kita nggak gitu mas. kita masih di alur. karena apa yang kita kelola
maksudnya potensi yang kita kelola itu tidak seperti itu malah kita
bisa mencarikan solusi. lha itu. seperti di homestay itu untuk
perbaikan homestay itu BUMDes kerjasama dengan Pokdarwis
karena yang mengelola homestay kan Pokdarwis ya. itu kita
BUMDes itu kerjasama dengan pihak ketiga. kita berani
meminjam dana itu 2,6 milyar dari PT SMF. yang menggunakan
itu tahap pertama itu dulu 24 orang trus untuk tahap kedua ini ada
17 orang. itu mas yang mendapatkan dananya dan maksimal 100
juta. lha itu menjadi tanggung-jawab BUMDes mas. itu sebetulnya
hal yang sangat memerlukan energi yang luar biasa karena kalau
dengan pihak ketiga itu memang dia istilah'e jasanya itu tidak ada
jasalah bagi mereka wong jasanya itu kembali ke BUMDes. tapi
dari BUMDes sendiri itu energi yang harus sangat konsentrasinya
tinggi mas soalnya ya seperti kita akhirnya BUMDes itu seperti
punya bank jadi tiap bulan kita harus ada debt collector-nya yang
mintain maksudnya ngoyak-ngoyak yang kemarin pinjam
walaupun jasanya sangat ya itu. kalau untuk usaha itu tidak terasa
itu mas. tapi kan kalau dengan pihak ketiga yang namanya BUMN
seperti itu memang dana harus kembali.
P: Oh gitu ya pak.
S: Lha iya, itu kan diputar. nanti kalau sudah sukses di Nglanggeran
itu dialihkan ke desa mana. kan gitu. dalam arti ya kalau 2,6 ya 2,6
dan kita nggak nambah sekian itu kita nggak.
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138
139
140
141
142
143
144
145
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147
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164
165
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168
169
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

P: Kalau boleh tanya untuk detail-nya itu pak, untuk persoalan PT
SMF, saya mau tanya untuk suku bunganya itu berapa ya Pak?
S: Suku bunganya 3% per tahun. suku bunga 3% itu kembali kepada
BUMDes.

P: Untuk jangka waktunya pak?
S: Jangka waktunya 10 tahun. nah ini yang menjadi maksudnya kan
kalau dari pihak ketiga kan nggak ada yang namanya agunan jadi
kosong blong. hanya saya yang taken itu yang kontrak itu ya saya
dan akhirnya kan itu jadi beban saya mas dan itu selama 10 tahun.
jadi disitu mungkin yang njenengan tadi bilang sampai nggadek'e
itu. tapi itu kan kalau saya kan hanya moral. tanggung jawab moral.
jadi tanggung jawab tenaga dan pikiran itu.jadi tiap bulannya kita
harus itu harus bagaimana supaya istilah'e zero atau nol. dalam
artian itu kita harus bisa membayar semua (tagihan dari PT SMF
yang wajib dibayarkan atau dilunasi tiap bulannya). dimasa covid
seperti ini, ini pasti kita ndak ada pengunjung to maksudnya yang
nginap kan nggak ada, memang kita kan belum berani buka kan.
nah itu harus kita buat surat untuk smf yang bunyinya penundaan
pembayaran pokok gitu.
P: oke pak. e.., selanjutnya pak pertanyaannya, apakah boleh
disebutkan pak tujuan-tujuan pokok BUMDes Tunas Mandiri
menurut Bapak sendiri sebagai ketua? mungkin singkat saja pak?
mungkin 3 poin atau berapa?
S: ya kalo tujuannnya itu kita untuk pada intinya itu untuk
kesejahteraan masyarakat itu. ya sekarang kan dengan adanya
BUMDes sebetulnya kan kita itu untuk opo yo e.. mengurangi
kemiskinan. nah itu lho. jadi padahal yang namanya kemiskinan
itu udah nas qur'an, ndak bisa mas. makanya kita harus
memperbanyak bagaimana supaya kita harus profesional
maksudnya kita menggerakkan e.. masyarakat dalam arti itu
umpomo kita e.. bekerja di BUMDes itu ya sesuai dengan
keahliannya. lha itu mas. jadi e.. pada prinsipnya e.. bagaimana kita
bisa e.. memberikan lapangan pekerjaan pada mereka yang selama
ini mungkin kalau yang tidak lulus SD e.. tidak lulus sekolah lah.
dia mau mengakses pekerjaan di luar kan nggak bisa biasanya. nah
itu e.. yang akhirnya kecenderungan menjadi timbul opo yo
istilah'e nek miskin itu belum tentu yang tidak punya ijazah itu jadi
miskin kan belum tentu juga. lha itu. lha itu bagaimana kita bisa
membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. kalau di Nglanggeran
seperti itu mas. jadi seperti yang kita ya sekarang yang di wisata
itu kan ada 154 pekerja yang bekerja disana. lha itu. itu ya memang
karena dia sudah cinta dengan desanya (kenglanggeranan), tapi ada
juga yang kalau kerja diluar itu memang sudah nggak bisa. kan
gitu. jadi disitu yo jadi bermacam-macam karakternya kan gitu.
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185
186
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199
200
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P:
S:

P:

S:

P:

S:

trus kayak di sampah mungkin di sampah itu kita cari 3 orang
pekerja di satu desa itu agak sulit juga.
butuhnya 3 ya pak?
iya. kita sekarang mau buat lagi itu mulai ternak magot jadi butuh
dua lagi. jadi nanti totalnya ada lima mas. nah itu, ini maksudnya
o.. ya dia memang tidak jijik, tidak anu, itu nyarinya agak sulit. tapi
sebetulnya yang butuh itu banyak. jadi setelah melihat kotor seperti
itu jadi dia mundur kan gitu. sebetulnya masyarakat itu butuh tapi
setelah melihat keadaan itu jadi e.. berarti bisa dibilang tidak
menjadi rejekinya kan ya mas. trus yang di grosir. di grosir itu kan
harus tahu orang yang niaga yo maksudnya bagaimana mengelola
sebuah usaha apa namanya itu warung atau toko lah itu. itu seperti
itu. itu pun kita hanya perlu butuhnya dua orang tapi sekarang ini
baru satu orang. tapi kita saat ini sudah bisa melibatkan e.. salessales yang ada disini. kan gitu
jadi tambahan saja pak, kalau wisata tadi penyaluran masyarakat
untuk ke lapangan pekerjaan tadi sudah, trus yang sampah tadi juga
sudah. nah kalau untuk yang UED SP dan grosir ini, lapangan
pekerjaannya bagaimana ya Pak? Apakah bisa disalurkan juga
Pak?
Bisa. untuk grosir untuk saat ini satu orang (nungguin lah). dia
tugasnya mengadministrasi barang. lha itu. bahkan kita juga sudah
punya sales tapi sales itu tidak kita bayar, kita hanya
memanfaatkan bagaimana pekerjaan sales itu tidak tergeser oleh
keberadaan grosir BUMDes kan gitu tapi justru mereka bisa
mengambil barang di grosir BUMDes sama atau kadang lebih
murah dari pada mereka ngambil dari e.. opo agen-agen. lha itu.
seperti itu mas. trus kalau di usaha ekonomi desa itu 166 sekarang
anggotanya itu. lha itu. dari 166 orang itu otomatis secara tidak
langsung disitu kan mereka kita sudah bisa menolong itu sudah
bisa menolong kalau dia selama ini kita ada yang jual kripik tempe,
kripik pisang juga ada ya yang ukm-ukm kecil-kecil seperti itu
mas. nah itu. kalau saya memang dari 166 itu tidak semua dia usaha
tapi paling tidak e.. apa dia bisa mengakses untuk apa ya kehidupan
mereka dalam arti untuk usaha apalah ya mungkin untuk pertanian
e.. untuk apa ya kebutuhan ya disini paling banyak untuk pertanian
(untuk beli pupuk beli apa gitu)
tambahan pak untuk sebelum selanjutnya. e.. yang unit wisata tadi
kan banyak ya pak yang tersalurkan ke lapangan pekerjaan juga
yang menonjol yang sampah itu tadi sama yang satu ini grosir ini.
trus saya mau tanya pak, yang unit wisata itu pekerjanya itu kalau
per bulan yang Bapak tahu bisa dapat berapa ya pak?
mereka berdasarkan tamu. lha kalau tamunya banyak ya dia
rejekinya masing-masing. jadi umpomo pas kebetulan kan dia kan
kita jadikan jadi 3 shift. kebetulan umpomo shift yang pagi lha itu
umpomo dari pagi jam 7 sampai jam 15:00 kayaknya trus
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P:
S:

P:
S:

P:
S:

P:
S:

P:
P:

kebetulan tamunya banyak disitu lha ya mereka ADART-nya juga
sudah bunyi berapa persen ya.. dari hasil itu. trus nanti dibagi rata
nanti berapa yang piket dari 156 dikali piket itu berapa gitu. saya
ini tidak pernah tanya ini malahan, tidak pernah mengamati. ada
kalau pas ramai bisa dapat 150 rb tapi kalau pas sepi seperti ini
mungkin dia hanya 50 rb kan gitu kemarin itu ketika pandemi itu
ketika buka pertama itu katanya hanya 25 rb. lha itu. itu memang
berdasarkan e.. pendapatan mas.
kalau per bulan pak? mungkin sekitaran pak?
ya kalau per bulan ya sudah UMR. ya kita bisa bayangin kalau
normal lho mas itu kan penghasilan disana itu kemarin 3,3 milyar
(per tahun). itu normal. dari situ kan untuk pekerjanya itu berapa
persen saya juga nggak hafal ini hanya untuk BUMDes-nya saja
15% kan gitu. kan itu langsung dibagi mas disitu sudah ada
ADART-nya yang disetujui diatur disitu. untuk karyawannya itu
hampir 20-an persen mas. itu juga ada dana cadangan to mas. jadi
kalau di musim sepi. kalau dulu itu dana cadangannya itu pada saat
pas puasa. dana untuk puasa itu. lha itu. jadi supaya tetap gajinya
itu tetap stabil gitu lho mas. lha itu. jadi ada dana cadangan untuk
menstabilkan hasil e.. dari pengelola itu yang kerja disana. seperti
itu. tapi ya kalau seperti ini kemarin itu ada laporan itu hanya
sampai dua puluh lima ribu pak. ya nggak papa yang penting ada
masukan. itu per hari. tapi seratus lima puluh empat lho mas. lha
itu. itu kan bisa dibayangin kan gitu
kalau dua lima ribu kali seratus lima puluh empat orang lah secara
kasarnya ya Pak?
lha itu kan sudah banyak to. jadi dari 154 orang itu ya UMR lah.
kalau nggak UMR ya kemungkinan mereka saya rasa sudah kabur
semua mas.
kemarin saya juga dapat informasi dari Bapak Suranto itu juga satu
itu bisa satu juta lebih itu bisa gitu Pak?
lha soalnya mereka kan itu sebetulnya ya yang pertama itu mas
suranto itu. itu yang dulu mengelola tapi neng sekarang bukan
karena sudah bekerja lain
tambahan satu lagi pak, yang di unit sampah itu selama ini
diberikan upah berapa ya Pak?
saya kasih 800 rb per bulan (unit sampah) trus kalau yang di unit
grosir ini saya kasih 600 rb per bulan soalnya kan kerjanya lebih
ringan to mas. sedangkan pas memang kalau kebetulan maksudnya
disitu dari pada nunggu tidak ada kan kita hanya opo berdasarkan
e.. nanti permintaan dari sales. pak sales saya mau ambil jam
sekian. itu we anaknya sekarang kadang saya suruh ke untuk njaga
kantor BUMDes itu kalau pas sepi. gitu.
oke pak.
kalau untuk mau tahu sendiri pak, tempat sekretariat kan gunung
butak ya pak? itu Rt dan Rw berapa ya pak tepatnya?
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S: saya nggak hafal e mas. nanti gini saja njenengan tanya mas heru
saja ya atau kalau nggak tanya bu wantirah saja ya mas. nanti tanya
saja njenengan ke mereka
P: selanjutnya pak. saat ini itu merupakan masa periode jabatan dari
2016 ya Pak hitungannya? itu sampai tahun berapa ya Pak?
S: itu sampai 2021 besok. saya 2022 itu insyaallah sudah ada gantinya
mudah-mudahan
P: tapi kalau dipercaya terus ya sudah ya pak? (sambil tertawa ringan)
S: ya nggak tahu. maksudnya saya sekarang juga sudah tua disamping
itu sekarang juga banyak yang saya kelola ya dalam arti ya
sekarang tidak ini walaupun saya sekarang puasa juga mas tapi ini
adalah amanah orang tua. jadi amanah orang tua yang harus kita
jaga.
P: selanjutnya pak. apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan
dialami oleh BUMDes Tunas Mandiri pak?
S: ya yang pertama kalau untuk hambatan itu anu mas e.. pendanaan.
nah itu. ya yang namanya usaha itu memang bisa dari dana kecil
itu tapi kan ya yang namanya usaha kalau dari dana kecil trus mau
mendapatkan ya memang keuntungan yang sebenarnya apalagi
anunya kita berdasarkan potensi yang ada. iyo to. lha seperti sama
mudahnya seperti sampah tadi. itu menjadi hambatan juga. kita
hanya walaupun e.. apa ya kemarin saya modal yang pertama itu
15 juta di sampah. tidak menuhi target itu. trus sekarang saya buat
peternakan magot ini supaya nanti saya ada peningkatan mas. itu
disitu. trus hambatan yang kedua, di grosir. hambatannya kita kan
sekarang belum punya tokonya mas. untuk grosir itu. punya saya
dulu yang dipinggir jalan itu (sambil mengarahkan jari telunjuknya
ke arah toko lamanya) saya tidak mau.. istilah'e nanti dilihat
banyak orang saya malu.. gimana yo.. jadi tidak usah pakai punya
saya lah gitu.
P: tapi ada keinginan pak untuk membuka toko itu?
S: saya sudah buat apa.. saya sudah buat proposal dalam arti itu untuk
supaya desa membuatkan tapi kayaknya belum ada sampai saat ini
belum ada apa ya.. ya mungkin karena kekurangan dananya ya.
belum ada kebijakan yang mengarah kesana. padahal itu sangat
potensi sekali. itu sudah bisa o kalau mau membuat di daerah sini
pak. ini besok mau jadi terminal dan ini dan disana kan.
P: berarti belum ada realisasi ya Pak?
S: ya itu kan yang merealisasikan pihak desa. kita hanya mengajukan
semacam proposal atau apa ya semacam e.. ya inilah potensi dari
penggalian potensi. nah itu. trus sudah kita petakan kok mas disini.
itu yo jadi maksudnya kita maunya cepat dalam arti tapi kita harus
melihat keadaan di desa kadang disitu menjadi hambatan juga mas.
dananya itu memang kita masih susah tapi ya yang namanya usaha
kan harus banyak mas.
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P: untuk akses dana itu Bapak kemana ya Pak? apakah ke pemerintah
desa atau swasta atau gimana ya pak?
S: ke desa. maksudnya kan pengertiannya kan harusnya minimal 51
persen itu dari dana penyertaan dana desa. itu minimal itu. ya
pokoknya dari total kekayaan yang ada di BUMDes itu. kadang
disitu itu yang belum dipahami nah padahal secara tidak langsung
saja dari wisata itu kita sudah seratusan lebih itu per tahun. nah
desa kan belum ada segitu. paling-paling banyak itu kita dikucurin
dana itu 95 juta itu pertama dulu (tahun 2017 akhir)
P: mungkin ada lagi pak fase/tahap pengucuran dana dari pemerintah
desa ke pihak BUMDes?
S: ada lagi mas. yang keduanya itu 49 juta (tahun 2018) kita buat
untuk buka usaha ekonomi desa simpan pinjam itu. trus tahun 2019
kemarin dikasih 51 juta kita gunakan untuk rencanannya kita buat
untuk beli roda empat (mobil carry) itu lho. untuk pengangkutan
yo barang, barang yang digrosir itu juga kalau kadang ada sampah
yang kira-kira susah di opo diangkut oleh opo namanya VIAR lha
itu bisa pakai itu. tujuan saya gitu. tapi lha ini masih utuh kalau
dana itu sekarang masih utuh karena kemarin pencairannya sudah
akhir to biasanya itu dicairkan di kuartal akhir otomatis kan nggak
bisa saya belanjakan maksudnya hati-hati to. jadi akhirnya saya
saat ini masih simpan mas. masih utuh itu.
P: selanjutnya pak, siapa saja yang dulu ikut serta dalam musyawarah
pendirian BUMDes Tunas Mandiri Pak di balai desa itu Pak?
S: ooo.. itu dari yang paling tinggi itu yo Pak Camat dan
perangkatnya. trus ada Pak Kepala Desa. trus BPD. trus kalau
sekarang ya dulu namanya BPD lah. dan ada tokoh-tokoh
masyarakat. nah itu. itu yang terlibat waktu itu.
P: trus selanjutnya, bagaimana alur pemilihan dan penetapan
kepengurusan BUMDes Tunas Mandiri Pak?
S: alurnya ya waktu itu... justru saya trus mas sugeng malah nggak
ada disana saat musyawarah itu. saya waktu itu kan masih ada di
sekolah. itu waktu itu kan puasa sudah sampai maghrib itu. ada
acara buka puasa di sekolah. nah itu trus saya dipanggil waktu itu
memang disana itu dipilih seperti itu melalui musyawarah ini lho
yang bisa dijadikan ketua trus katanya. trus disitu ada nama saya.
trus akhirnya saya datang kesana setelah habis magrib itu. trus saya
Bismillah. oke kalau memang sudah menjadi keputusan tapi kalau
konsekuensinya kalau ada kekurangan dan lain sebagainya itu
jangan opo harus bisa kerja sama lah. maksudnya jangan berpikir
yang negatif lah. jangan sampai nanti bebannya tertumpu hanya
kepada saya lah. lha ini sampai saat ini jalan. trus waktu itu mas
sugengnya juga waktu itu saya telfon juga. trus kesepakatannya
saya yang jadi ketua dan pak sugeng yang jadi sekretarisnya.
demokratis kalau soal itu maksudnya waktu itu saat didesa itu
sangat demokratis sampai ke bendahara pun sangat demokratis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
200

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

P:
S:

P:
S:
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jadi bukan yang saya ngacung trus saya mau dijadikan ketua itu
nggak.
memang musyawarah dari berbagai pihak ya Pak?
iya itu. memang itu melalui cara musyawarah itu dari berbagai
pihak yang hadir terus mendapat keputusan muncullah di SK-kan
(SK Kepala Desa). itu sudah. memang seperti itu.
trus pertanyaan selanjutnya itu, Apakah ada website resmi
BUMDes Tunas Mandiri?
kalau kita sekarang sudah ada, ini baru kemarin kita daftarkan.
maksudnya kalau website-nya itu kita memang gabung sama desa.
tapi ini kemarin kan kita ada sekarang kita ada akses langsung ke
kementrian itu dalam arti ki kalau kita berkomunikasi itu, itu bisa
langsung kemarin akhirnya kita sekarang ada neng baru kemarin
soalnya baru mungkin dua mingguan lah. ya yang saya pasrahi itu
bendaharanya mas. buat aja mas gitu (Bapak Heru). memang kan
dia masih muda trus waktunya lebih luang dari pada saya kan gitu.
jadi nanti saya tak anu mas. sampai ke website trus email juga
sendiri sekarang. kalau biasanya hanya pakai email saya kadang
pakai email bendahara kan gitu. kalau kebetulan pas ada transaksi
itu atau kalau ada studi banding itu. biasanya seperti itu. tapi neng
sekarang kita akan arahkan ya supaya adminnya yang di BUMDes
ini benar-benar bisa mandiri.
jadi mungkin nanti website sama ini apa email atau apanya
mungkin saya dikirimin pak?
ya nanti saya tak komunikasi dulu ya sama mas heru. soalnya ini
kan kita sudah dapat id dari kementrian sekarang kan gitu. dari
kemarin itu kita buat web, kita buat itu, kan kita akhirnya dapat id
dari sana.
jadi mungkin nanti ya pak saya bisa ini dikirimin pak.
kalau ini pak, e selanjutnya itu nomor dua belas berapa modal awal
pendirian BUMDes Tunas Mandiri? Trus itu dananya sumbernya
dari mana? Apakah penyertaan dari pemerintah desa pak?
ya penyertaan dari pemerintah desa tadi 95 juta itu dibagi dua itu
(tahun 2017 itu akhir). lha itu. itu 95 itu saya belanjakan untuk
mendirikan unit grosir sebesar 80 juta trus untuk menghidupkan
pengelolaan sampah itu sebesar 15 juta. nah disitu itu awalnya trus
kita ada dari dana lain dalam artian dari wisata itu sebesar 42 juta
dari pokdarwis itu tapi tetap melalui pemerintah desa juga.
dapat dana 42 juta itu tahun berapa ya Pak?
itu dapat tahun 2017 itu. waktu kita dibentuk tahun 2016 juli itu.
tapi kita didanai itu tahun 2017. gitu lho mas.
oh iya pak, kalau boleh mengkonfirmasi pak. ini kan kemarin saya
lihat di foto yang dulu pak saat wawancara pertama itu tanggal
pendiriannya 11 oktober 2011 trus disitu disebutkan 2016?
itu nganu memang kita sudah punya BUMDes desa itu sudah
punya BUMDes waktu itu tapi itu tidak jalan mas. itu kalau
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menurut pengertian yang muda-muda memang belum ada
BUMDes hanya saja sebagai formalitas. ada legalnya. makanya itu
kemarin juga kita konfirmasi kalau legalnya mau tetap pakai ini.
berarti semua harus berubah. kan gitu. akhirnya legalnya pakai SK
Bapak Kepala Desa bukan dari legalnya badan hukum yang punya
yang menyatakan 2011 itu. legalnya ya yang SK Kepala Desa
tahun 2016 itu jadinya.
P: itu kalau disitu, mohon maaf pak mau mengkonfirmasi saja pak.
kan itu kalau legal yang SK Kepala Desa tahun 2016 itu kan
tentang kepengurusan BUMDes trus yang legal 11 oktober 2011
itu tentang pendirian. itu bagaimana pak penjelasannya?
S: lha yo itu lah susahnya mas. karena memang dulu kita sudah punya
e.. kemarin kita baru konfirmasi kemarin kalau menurut undangundang yang benar itu nggak usah pakai yang tahun 2011 itu. kan
gitu. karena memang disitu dari tahun 2011 sampai tahun 2016
2017 itu tidak ada kegiatan mas. nah itu tu yang kemarin hanya
untuk memudahkan bahwa kita itu sudah mendirikan BUMDes
makanya ini kemarin ada rapat yang terakhir ini itu akan dirubah.
maksudnya akan disesuaikan. lha itu. makanya saya bilang
njenengan kalau e.. saya itu dibentuk tahun 2016 itu. kan gitu
P: jadi sebaiknya saran dari Bapak sendiri apakah saya nanti
menggunakan yang tahun 2011 atau 2016 pak?
S: kalau pendiriannya bisa (sementara pakai 2011) tapi untuk
kepengurusannya pakai yang tahun 2016.
P: oke baik pak.
S: soalnya itu jadi rancu disitu mas.
P: betul pak.
P: pertanyaan selanjutnya itu, berapa porsentase dari total keuntungan
BUMDes Tunas Mandiri yang diberikan ke desa Nglanggeran tiap
tahunnya? mampu menyumbangkan berapa persen ya Pak?
S: ooo.. 35 persen. jadi kemarin yang kita pendapatan dari tahun 2017
itu seratus berapa itu kemarin saya lihat laporannya itu ya anunya
memang ADART-nya bilang begitu. 35 persen untuk desa. 35
persen untuk penambahan modal BUMDes. 30 persen untuk
pengelola. lha itu. itu per tahun.
P: oke pak. cukup jelas pak.
P: selanjutnya pak, berapa porsentase dari total keuntungan BUMDes
Tunas Mandiri yang diberikan ke daerah kabupaten Gunung
Kidul?
S: kalau itu nggak ada mas. soalnya itu yang dari wisata sendiri itu
sudah langsung berapa persen ya pokoknya per tahun itu hampir
300 juta lho mas.
P: itu tetap atas nama BUMDes atau tidak?
S: ya disitu dia apa itu retribusi itu e.. SK BUMDes anu opo
keputusan BUMDes memang opo yang mengasihkan wisata tapi
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kan disitu berdasarkan BUMDes itu. nanti hasilnya akan
dikembalikan ke desa jadi berapa 30 persen atau berapa itu juga
akan kembali ke desa. seperti itu mas. kalau alurnya seperti ini mas.
P: Hampir 300 juta per tahun disumbangkan ke PAD kabupaten
Gunung Kidul ya pak berarti?
S: iya mas. itu untuk unit wisatanya mas.
P: e.. pertanyaan selanjutnya pak, mungkin sedikit mengulangi yang
sudah dijawab tadi. Dari keuntungan BUMDes per tahun yang
didapat keuntungan tersebut akan dialokasikan untuk apa saja
terkait pembelanjaannya pak gitu?
S: ya kalau di desa kita nggak tahu. kalau yang 35 persen ke desa itu
nanti biasanya melalui musyawarah musrengbangdes itu untuk
mengalokasikan pembangunan apa itu. seperti itu. tapi kalau yang
di BUMDes ya itu sesuai kebutuhan BUMDes. bisa seperti saya
untuk e.. membuat joglo di kedung kandang itu trus untuk
penambahan mungkin di grosirnya trus untuk penambahan
pembiayaan di TPS-nya. lha trus ada penambahan untuk opo kalau
wisata biasanya juga ada kekurangan seperti mungkin disana perlu
proyektor kita harus belikan proyektor. sana kok perlu seperti
kemarin ini e.. kita dimasa covid itu memerlukan untuk yang cek
suhu badan itu. itu kan jadi tanggung-jawab BUMDes. ya kalau di
BUMDes biasanya pengelolaannya seperti itu mas. lha itu.
P: selanjutnya, kalau boleh tahu tiap tanggal berapa rapat rutin
bulanan BUMDes Tunas Mandiri dilaksanakan?
S: kalau dulu sebelum covid, setelah covid ini saya hanya sering
hanya sama bendahara sama sekretaris pas kita diwaktu-waktu ada
acara event-event e kebetulan mau ada e zoom meeting sama
kementerian ini bagaimana kan gitu. biasanya saya gitu.
P: tapi normalnya dulu?
S: normalnya itu setiap tanggal 12 malam per bulan. kesepakatannya
ya seperti itu mas. waktu itu jalan itu seperti itu. jadi setiap tanggal
12 malam kita rapat bersama pengurus semua pengurus biasaya
juga sama Pokdarwis kita ikutkan karena secara mayoritas yang
kita kelola adalah dari sana.
P: kalau mau tahu lebih lanjut pak terkait itu, perihal apa saja pak
pembahasannya umumnya?
S: ya kita ada kendala umpomo kendala di bidang apalah lha itu
pokoknya semua kendala yang baik dan istilah'e informasi yang
bisa menjadi dampak positif bagi kita, kita sampaikan disitu. nah
jadi kita rembug bareng. itu seperti itu mas.
P: sama evaluasi juga ya Pak?
S: iya sama evaluasi. lha ya itu tujuannya juga evaluasi itu. umpomo
ya banyak sekali mas disitu kadang itu muncul-muncul hal-hal
yang perlu dibahas itu.
P: oke pak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
203

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

P: selanjutnya, biasanya SHU UED SP akan dibagikan kepada
anggotanya pada bulan apa ya Pak? biasanya kalau per tahun?
S; Januari. itu tepat biasanya januari.
P: di balai desa ya Pak?
S: iya, di balai desa.
P: kalau boleh tahu Pak, e.. kan disana di unit sampah itu kan ada
pupuk kompos pak disitu. e.. bagaimana pemasarannya pak?
S: kita untuk pemasaran yo kita untuk masyarakat petani. kita
kerjasama dengan Gapoktan Nglanggeran. ada yang petani
memang hadir disitu minta maksudnya beli langsung trus kalau di
tahun 2019 kemarin kerjasama dengan kementrian pertanian
gunung kidul yaitu PPL-nya malahan. jadi dua PPL yang ada di
dua kecamatan dan satu PPL yang ada di kabupaten. lha itu
penyuluh pertanian. lha itu mereka order ke kita. jadi untuk
kebutuhan petani itu minta ke kita. jadi kemarin alhamdullilah
habis disitu.
P: jadi mungkin dulu itu tahunya itu bisa seperti itu, bagaimana ya
Pak?
S: komunikasi mas. kan kebetulan saya juga ya namanya kita sebagai
opo yang ditunjuk atau disepuhkan itu kan bagaimana kita mencari
pasar to. peluang pasar. memang kebetulan saya adalah ahlinya itu
diantaranya yo itu yo pupuk itu. maksudnya pupuk organik lah.
jadi saya sebelum mengelola itu saya juga jual pupuk itu. jadi kita
tahu pasar mana yang harus anu. sekarang pun disini saya punya
mas. itu 1,6 ton (sambil menunjuk ke tempat penyimpanan pupuk
kompos). nek njenengan sok nduwe informasi anu informasi itu
mahasiswa yang di pertanian perlu. kemarin kita juga kirim ke
Ambarawa di daerah wonosobo. lha itu.
P: jadi untuk tempat pemasarannya itu?
S: Nglanggeran pasti, trus GunungKidul. kadang bisa meluas sampai
ke kulon progo tergantung mana yang eee.. akses itu saya ada mas
(akses pasar). UMY yang disana itu, yang di Ring-Road sana dekat
mau ke arah anu itu dulu juga ke tempat saya pertaniannya.
jadi bisa dibilang mitra-mitra usaha.
P: ya oke pak.
P: eee. mungkin dua pertanyaan lagi Pak. eee, bagaimana syaratsyarat untuk menjadi anggota UED SP sendiri? kalau koperasi kan
harus ada ini ada itu, ada uang pangkal, ada uang wajib begitu.
seperti apa ya pak syaratnya?
S: kalau syaratnya asli orang Nglanggeran (pertama). kedua, itu tapi
tidak mengikat itu punya usaha dalam arti dia itu dana itu untuk
usaha. yang ketiga itu, memang dia harus bayar pokok dan wajib.
P: itu boleh disebutkan pak?
S: pokoknya itu lima belas ribu trus wajibnya itu lima ribu itu. jadi itu
ya yang namanya akhirnya jadi modal UED kan gitu. untuk modal
UED. ya syaratnya cuma itu. trus tambahan, yang pastinya sehat
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dan dipastikan kalau dia mengakses dana itu dia bisa
mengembalikan.
P: baik pak.

P: trus terakhir saja pak. untuk bunga UED SP sendiri kan kalau
setahu saya itu 1,5 persen per bulan untuk pinjaman trus 0,05
persen per tahun untuk tabungan. menggunakan mekanisme bunga
flat atau mekanisme bunga menurun misal pinjamannya besar
bunganya juga besar begitu? itu seperti apa ya Pak?
S: itu flat itu 1,5 trus tapi dia itu ada yang namanya itu IPTW besar.
boleh disebutkan pak IPTW-nya sebesar berapa ya Pak?
ya berapa persen dari pinjaman itu mas. tapi saya tidak memahami
mas dari pada nanti kalau salah. tapi kayaknya kemarin itu ada
yang IPTW ada yang dapat 300 rb, ada juga yang dapat 3 juta-an e
malahan itu. jadi kalau dipikir kalau dia rajin itu kan hanya untuk
mendongkrak itu lho mas.
P: ooh baik-baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak
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LAMPIRAN 7
HASIL CATATAN LAPANGAN ATAS OBSERVASI
BERSAMA BAPAK HERU

Informasi Narasumber
Nama
Jabatan
Telepon

:
:
:

Informasi Umum Badan Usaha
Nama
:
Alamat

:

Kota

:

Pewawancara
Informan

:
:

Pewawancara

:

Bapak Heru
Bendahara II
+62 818-0410-xxxx

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas
Mandiri
Padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 05;
Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab.
GunungKidul, DIY
GunungKidul

“Apakah ada jaringan sosial ke Pemerintah Pusat ya Pak?”
“Ada Mas. Salah satunya dulu itu, Kementrian Keuangan
dan Kementrian Pariwisata melalui PT Sarana Multi Griya
Finance (PT SMF) mengucurkan dana pinjaman dengan
bunga lunak (3%) selama 10 tahun yang ditujukan untuk
perbaikan dan pengembangan fasilitas homestay bagi
wisatawan baik wisnus maupun manca yang berkunjung
dan mau menginap disini. Tahap pertama itu sudah
dikucurkan dan dicairkan ke pihak BUMDes Tunas Mandiri
sebesar Rp1,6 Milyar pada tahun 2018 lalu. Selanjutnya,
Tahap kedua itu rencanannya akan dikucurkan ke pihak
BUMDes Tunas Mandiri sebesar Rp1 Milyar pada tahun
2019. Jadi total yang kita terima dari PT SMF itu sebesar
Rp2,6 Milyar Mas.”
“Ohh Baik2 Pak Heru. Terima kasih banyak ya Pak atas
informasinya.”
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LAMPIRAN 8
DOKUMEN PRIMER DARI BAPAK AHMAD NASRODIN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Definisi BUMDes dan Dasar
Pembentukannya.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213
ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa” Junto PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 78-81.
Substansi Peraturan ini menegaskan tentang janji pemenuhan demand (demand
compliance scenario) dalam konteks pembangunan nasional dalam upaya turut
mengakselerasi pembangunan ke desa. Hal yang mendasari sebagai prinsip tata
kelola BUMDes antara lain:
1. Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, kearifan
lokal, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa (inisiasi)
masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif,
partisipatif dan emansipatif (user owned, user benefited, and user controlled)
dengan mekanisme member-base dan self-help.
3. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional, koperatif, dan
mandiri. Bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.
Dalam hal pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat serta
mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif. Selain itu, yang
terpenting juga adalah pengelolaannya dilakukan secara professional dan mandiri.
BUMDes sebagai badan hukum, tentunya dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun
di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap
desa di Indonesia. berdasarkan hal di atas, BUMDes adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa
(PADesa). Oleh karena itu, jika PADesa dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal
tersebut akan merangsang setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam
merespon pendirian BUMDes.
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Disisi lain, BUMDes sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa
masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta
pengelolaannya dilakukan secara professional dan mandiri. Prinsip Pengelolaan
BUMDes (PKDSP FE UB, 2007) yaitu ;
1. Kooperatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu
melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup
usahanya.
2. Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia
secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat
mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus
diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah
dan terbuka.
5. Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara
teknis maupun administratif.
6. Sustainabel Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh
masyarakat dalam wadah BUMDes.
BUMDes yang diatur dengan Peraturan Mendagri No. 39 tahun 2010 diyakini
mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat
perdesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya
memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah
untuk berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. Tujuan
pembentukan BUMDes untuk:
1) Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman
uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
2) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber
pendapatan lain yang sah;
3) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong masyarakat,
gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga
kerja masyarakat di desa;
6) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah;
7) Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan
pendapatan.
Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu
menstimulus dan menggerakan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui
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pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.
Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi
harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya
potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.
Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang
memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan
dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup
ekonomi masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes
dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama secara gotong
royong;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya
lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village
policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif
masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha
BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan BUMDes dapat menajukan pinjaman modal kepada pihak luar,
seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai
dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan
pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya
dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Ada empat
peluang yang dapat diraih terkait BUMDes. Pertama, Pemda berkewajiban dan
berkeinginan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat di mana ekonomi
kerakyatan berperan penting. Peran ekonomi kerakyatan sebagai ujung tombak
kekuatan desa di masa depan ini ditopang BUMDes dengan memperkuat usahausaha kecil di pedesaan. Kedua munculnya program-program donor yang
memfasilitasi berkembangnya BUMDes melalui dukungan pendampingan yang
handal. Ketiga, menekan arus Urbanisasi di Indonesia karena BUMDes mampu
menciptakan kesempatan kerja dan yang terpenting. Keempat, banyaknya unit
usaha BUMDes yang strategis dan memiliki keunggulan maupun potensi untuk
berkembang dan berhasil.
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Dengan demikian, BUMDes bisa meningkatkan kesejahteraan warga.
KESIMPULAN
BUMDes merupakan Alternatif Pengelolaan Potensi Kearifan Lokal Desa sekaligus
untuk pemberdayaan Masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Lembaga yang
otonom didesa dapat menaikkan taraf hidup dan kesadaran ekonomi politik
masyarakat desa. Keberlangsungannya BUMDes dapat lebih terjaga karena berdiri
atas inisiatif masyarakat desa, dikelola masyarakat desa, diawasi masyarakat desa,
dan untuk kesejahteraan masyarakat desa serta pola kehidupan masyarakat desa
yang masih kental dengan Gotong Royong.
Gotong Royong yang merupakan bekerja keras bersama, memikul beban bersama,
dan menikmati hasil usaha secara adil dan merata bagi kesejahteraan bersama.
Untuk Pengawasan BUMDes, Norma sosial dan adat yang berlaku didesa akan
menjadi benteng yang meminimalisir perilaku menyimpang dalam kehidupan
ekonomi di masyarakat desa.
Kemandirian desa akan berdampak pada Kuatnya Ekonomi nasional karena
ditopang oleh banyak Lembaga Perekonomian yang dijiwai oleh semangat Gotong
Royong.
Terwujudnya Keadilan Sosial sebagai pengamalan Pancasila bukan menjadi hal
yang utopis dan Terciptanya Negara Berdikari yang mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Dokumen primer yang diberikan oleh Bapak Nasrodin (Direktur BUMDes
Tunas Mandiri) kepada peneliti di rumahnya pada tanggal 01 September 2020.
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LAMPIRAN 9
RINCIAN ANALISIS DESKRIPTIF JAWABAN RESPONDEN

Tabel 5.12 Persepsi Responden Terhadap Variabel Jaringan Sosial
Indikator

Nilai Indeks

Temuan Penelitian-Persepsi
Responden

Jaringan dengan
Pemerintah Pusat

4,00
(Tinggi)

- Memiliki jaringan sosial dengan
diantaranya yaitu: (1)
Kementrian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
(Kemenkoparekraf); (2) Bank
Indonesia; (3) PT Sarana Multi
Griya Finansial, (4) Kementrian
Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
(kemendespdtt); (5) Bank
Mandiri dsb.
- Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu memberikan arah
gambaran pengembangan desa
wisata Nglanggeran
kedepannya; (2) Membantu
pada promosi produk-produk
UMKM desa Nglanggeran agar
naik kelas dan dikenal secara
lebih luas oleh masyarakat
melalui pameran karya kreatif
Indonesia (KKI); (3) Membantu
pada akses pendanaan usaha
khususnya digunakan untuk
perbaikan homestay yang mana
diperuntukkan untuk
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Jaringan dengan
Pemerintah
Daerah

4,18
(Tinggi)

penginapan wisatawan domestik
maupun mancanegara; (4)
Membantu didalam regulasi
pengembangan dan
pembangunan desa sesuai
dengan hukum yang ada dan
berlaku. (5) Membantu pada
pembangunan dan pengadaan
fasilitas Tourist Information
Center (TIC) yang mana
diperuntukkan untuk wisatawan
domestik atau mancanegara
yang berkunjung di desa wisata
Nglanggeran.
- Memiliki jaringan sosial dengan
diantaranya yaitu: (1) Dinas
Pariwisata Kabupaten Gunung
Kidul; (2) Balai Besar Latihan
Masyarakat (BBLM)
Yogyakarta; (3) DPRD Gunung
Kidul; (4) Pemrintah Daerah
Kab. Gunung Kidul; (5) BI
DIY; (6) Dinas Pariwisata DIY;
dsb.
- Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu pada pemahaman
terkait regulasi yang tepat &
benar untuk mengembangkan
sektor wisata guna memberikan
kesejahteraan serta
kebahagiaaan bagi semua pihak
yang terlibat; (2) Membantu
pada peningkatan keahlian
(skill) sumber daya manusia
(SDM) dalam BUMDes Tunas
Mandiri yang diharapkan dapat
menjadi mandiri dan bisa
beradaptasi dengan
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Jaringan dengan
Pemerintah Desa

4,36
(Tinggi)

perkembangan dunia usaha
yang ada; (3) Membantu
didalam penyampaian aspirasiaspirasi masyarakat desa
Nglanggeran khususnya
berkaitan dengan kebijakan
penetapan struktur nominal
harga retribusi tempat rekreasi
dan wisata yang sesuai dengan
kemampuan masyarakat; (4)
Membantu didalam penyetoran
uang bagi hasil ke Pemrintah
Kabupaten Gunung Kidul
dengan mudah & cepat; (5)
Memberikan kontribusi materiil
ke kas daerah dan (6)
Mengangkat citra baik atas
nama daerah kabupaten Gunung
Kidul ke kalangan masyarakat
luas khususnya pada
pengelolaan tempat rekreasi &
wisata; (7) Mendapat dukungan
(supporting) dalam hal
pemasaran & promosi paketpaket wisata salah satunya
melalui aplikasi visiting jogja.
- Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu memberikan
kontribusi materiil ke
Pendapatan Asli Desa (PADes)
tiap tahunnya; (2) Membantu
pada pendirian dan
pengembangan BUMDes Tunas
Mandiri; (3) Membantu didalam
penggalian potensi-potensi desa
yang mana dapat diupayakan
serta dikembangkan guna
memberikan kesejahteraan,
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Jaringan dengan
BPD

4,36
(Tinggi)

-

Jaringan dengan
Pokdarwis

4.45
(Tinggi)

-

Jaringan dengan
Organisasi
Karang Taruna

4.18
(Tinggi)

-

Jaringan dengan
pihak swasta

4.09
(Tinggi)

-

menekan angka kemiskinan,
serta menciptakan lapangan
pekerjaan bagi warga setempat.
Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu didalam pengawasan
operasional usaha BUMDes
Tunas Mandiri; (2)
Meningkatkan kinerja
kelembagaan BUMDes Tunas
Mandiri; dan (3) Membantu
memberikan akses jalan pada
penyelenggaraan kegiatan
musyawarah antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
pemangku-pemangku
kepentingan terkait di tingkat
desa.
Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu didalam pengelolaan
unit wisata guna memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat
setempat
Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh
diantaranya yaitu: (1)
Membantu didalam pengelolaan
kawasan ekowisata dan wisata
desa; Membantu menjaga dan
merawat objek-objek wisata
guna kepentingan bersama.
Jaringan yang dimiliki dengan
pihak swasta yaitu (1) Institut
for Research and Empowerment
(IRE) Yogyakarta dan (2)
Online Travel Agent (OTA)
salah satunya yaitu Traveloka.
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- Manfaat atau keuntungan
(benefit) yang diperoleh yaitu
(1) membantu peningkatan skill
sumber daya manusia (SDM)
BUMDes Tunas Mandiri dalam
rangka mengimbangi laju
inovasi bisnis yang sangat pesat
dan (2) membantu pada segi
pemasaran produk-produk
wisata desa wisata
Nglanggeran.
Tabel 5.13 Persepsi Responden Terhadap Variabel Keuangan/Ekonomi
Indikator

Nilai Indeks

Temuan Penelitian-Persepsi
Responden

Peluang bisnis
yang ada di pasar

4.18
(Tinggi)

Kelancaran pada
kegiatan transaksi
ekonomi

4.19
(Tinggi)

- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri sangat membantu
didalam mencari dan
memanfaatkan peluang bisnis
yang terdapat di pasar. Sebagai
contohnya yaitu: (1) celah
pasar untuk produk-produk
UKM/UMKM desa
Nglanggeran; (2) celah pasar
untuk produk pupuk kompos;
(3) celah pasar untuk paket
wisata dan sebagainya.
- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri dapat memberikan
stimulus pada lancarnya
kegiatan transaksi ekonomi.
Sebagai contohnya yaitu: (1)
penjualan pupuk kompos; (2)
keberlangsungan dan
keberlanjutan usaha grosir; (3)
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Rendahnya biaya
transaksi dalam
menjalankan
aktivitas bisnis

3.98
(Tinggi)

Penciptaan
lapangan pekerjaan
bagi masyarakat
setempat

4.16
(Tinggi)

Kemudahan dalam
mendapatkan
kredit/pinjaman

4.15
(Tinggi)

penjualan paket-paket wisata
di unit wisata dsb.
- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri mampu
meminimalkan biaya transaksi
yang terdapat di unit-unit
usaha BUMDes Tunas
Mandiri. Sebagai contohnya
yaitu: (1) riset pasar tentang
trend wisata yg sedang
digemari oleh wisatawan; (2)
riset pasar tentang produkproduk UKM/UMKM yang
bisa dikembangkan secara
mandiri dsb.
- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri mampu membantu
menciptakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat
setempat secara langsung
ataupun tidak langsung.
Sebagai contohnya yaitu:
adanya lapangan pekerjaan di
unit wisata, unit UED SP, unit
grosir, dan unit pengelolaan
sampah.
- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri mampu memberikan
kemudahan dalam
mendapatkan kredit atau
pinjaman bagi pengembangan
usaha BUMDes Tunas
Mandiri. Sebagai contohnya
yaitu: pemberian kredit atau
pinjaman untuk perbaikan
homestay yang dimiliki oleh
anggota BUMDes dari PT
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Nilai & norma
mampu
memfasilitasi
kelancaran
pengembangan
usaha

4.10
(Tinggi)

Hubungan
kepercayaan (trust)
dengan target
pendapatan
BUMDes

4.17
(Tinggi)

Sarana Multi Griya Finansial
dalam tenggang waktu lama
dan bunga lunak.
- Nilai-nilai yang terdapat
didalam seluruh anggota
BUMDes Tunas Mandiri
mampu menstimulasi
kelancaran pengemangan
usaha di unit-unit BUMDes
Tunas Mandiri. Sebagai
contohnya yaitu: (1) Nilai
kesederhanaan; (2) Nilai
Guyub rukun; (3) Nilai gotong
royong; (5) Nilai kemandirian;
(6) Nilai saling menghormati;
(7) Nilai cinta atau kasih
sayang; (8) Nilai keindahan;
(9) Nilai kesehatan; (10) Nilai
kedamaian; dan (11) Nilai
keamanan.
- Norma-norma yang mampu
menstimulasi pengembangan
usaha BUMDes Tunas
Mandiri diantaranya yaitu: (1)
Norma kejujuran; (2) Norma
agama; (3) Norma keadilan;
(4) Norma saling tolong
menolong (reciprocity); dan
(5) Norma kepercayaan.
- Kepercayaan (trust)
merupakan salah satu kunci
penting didalam sebuah
organisasi bisnis. Pada
BUMDes Tunas Mandiri
variabel kepercayaan mampu
mendukung dan memainkan
peranan cukup penting pada
capaian dari target pendapatan
secara tahunan yang mana
target pendapatan per tahun
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Kemakmuran bagi
seluruh anggota
BUMDes

4.14
(Tinggi)

ditetapkan sebesar 15 persen
dari pendapatan (income)
tahun sebelumnya. Tambahan,
kenaikan pendapatan pada
tahun 2018 mencapai 2,2
persen. Seterusnya, untuk
kenaikan pendapatan pada
tahun 2019 mencapai 2,8
persen.
- Jaringan atau koneksi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri mampu memberikan
kesejahteraan dan
kemakmuran bagi seluruh
anggota BUMDes. Hal
tersebut dicerminkan oleh
pendapatan yang diraih oleh
BUMDes Tunas Mandiri ratarata per tahun sebesar Rp
134.511.696,00

Tabel 5.14 Persepsi Responden Terhadap Variabel Manajerial
Indikator

Nilai

Temuan Penelitian-Persepsi Responden

Indeks
Prestasi
Pengelolaan
BUMDes

4.10
(Tinggi)

- Prestasi-prestasi yang pernah diraih
oleh BUMDes Tunas Mandiri
diantaranya yaitu: (1) Mendapat
penghargaan berupa piala dari
BBLM Yogyakarta yang mana
diserahkan pada saat kunjungan
kerja BBLM tahun 2019 di desa
wisata Nglanggeran kepada Bapak
Ahmad Nasrodin (Direktur BUMDes
Tunas Mandiri) berdasar kategori
penilaian aktif menjalankan
BUMDes serta selalu mengikuti
standar operasional prosedur (SOP)
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Tempat
pemasaran
produk-produk
BUMDes

4.08
(Tinggi)

yang ditetapkan oleh Pemerintah; (2)
Mendapatkan ASEAN Community
Based Tourism (CBT) award tahun
2017 khususnya untuk bagian unit
wisata; (3) Mendapatkan Green
Golden Award/Indonesia
Sustainable Tourism Award (ISTA)
tahun 2017 khususnya untuk unit
wisata; (4) Mendapatkan
penghargaan Asean Sustainable
Tourism Award (ASTA) tahun 2018
khususnya untuk unit wisata
- Melalui jaringan atau koneksi yang
dibangun oleh BUMDes Tunas
Mandiri, BUMDes Tunas Mandiri
pada akhirnya memperoleh manfaat
atau keuntungan (benefit) salah
satunya pada kemudahan akses
pasar. Sebagai contonya yaitu: (1)
Mendapat dukungan promosi dan
pemasaran khususnya atas paketpaket wisata yang ditawarkan oleh
unit wisata oleh BI DIY & Dinas
Pariwisata DIY melalui aplikasi
visiting jogja; (2) Mendapatkan
dukungan promosi dan pemasaran
dari Bank Indonesia (BI) khususnya
untuk produk olahan coklat melalui
pameran karya kreatif Indonesia
(KKI) yang diselenggarakan rutin
tiap tahunnya; (3) Mendapatkan
dukungan promosi serta pemasaran
dari petugas penyuluh pertanian
lapangan (PPL) kab. Gunung Kidul
secara khusus untuk produk pupuk
kompos pada unit pengelolaan
sampah (TPS KSM 3R); (4)
Mendapatkan dukungan promosi
serta pemasaran dari Blog Bumdes.id
sebagai salah satu tempat yang patut
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Mengatasi
kelangkaan
informasi pasar

3.98
(Tinggi)

Inovasi
usaha/bisnis

4.10
(Tinggi)

dan layak untuk dijadikan tempat
studi aplikatif tentang pengelolaan
kakao dari hulu hingga hilir; (5)
Mendapat dukungan promosi dan
pemasaran khususnya untuk paketpaket wisata oleh Badan Promosi
Pariwisata Daerah (BPPD) & Forum
Silahturahmi Insan Pariwisata
(FOSIPA) melalui FAM Tour
Eksotika #2; (6) Mendapat dukungan
promosi dan pemasaran dari Dinas
Pariwisata kab. Gunung Kidul
melalui laman resminya yaitu
https://wisata.gunungkidulkab.go.id;
(7) Mendapat dukungan promosi dan
pemasaran dari UNESCO Global
Geopark khususnya pada unit
wisata.
- BUMDes Tunas Mandiri dalam hal
ini mampu mengatasi kelangkaan
informasi pasar dengan cukup baik
melalui kerja sama dan membangun
jejaring dengan pihak-pihak lain.
Sebagai contohnya yaitu: (1) Melalui
kerja sama dengan BI, BUMDes
Tunas Mandiri mampu menjangkau
ceruk pasar potensial untuk produkproduk UMKM-nya; (2)
Membangun jejaring dengan
UNESCO Global Geopark,
BUMDes Tunas Mandiri dapat
meraih dan memanfaatkan ceruk
pasar internasional khususnya untuk
penjualan paket-paket wisatanya.
- BUMDes Tunas Mandiri mampu
melakukan inovasi-inovasi bisnis
terbaru melalui kerja sama dan
membangun jejaring dengan
berbagai pihak. Sebagai salah satu
contohnya yaitu: jejaring dan kerja
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Dampak pada
kinerja positif
BUMDes

4.17
(Tinggi)

sama yang dijalin antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan BI DIY serta
Dinas Pariwisata DIY membuat
pemesanan & pembayaran tiket
wisata dapat dilakukan secara daring
melalui aplikasi visiting jogja.
- Kinerja BUMDes Tunas Mandiri
dapat dinyatakan sangat positif. Hal
tersebut dibuktikan dengan berbagai
capaian atas prestasi, pendapatan,
serta rasa kesejahteraan yang
diperoleh oleh masyarakat setempat.

Tabel 5.15 Persepsi Responden Terhadap Variabel Tradisi
Indikator

Nilai Indeks

Temuan Penelitian-Persepsi
Responden

Kegiatan gotong
royong

4.52
(Tinggi)

Tradisi “nyakruk”

4.30
(Tinggi)

- Masih ada kegiatan gotong
royong di masyarakat
setempat. Kegiatan gotong
royong tersebut biasanya
dilakukan satu kali tiap bulan.
Ada beragam kegiatan gotong
royong yang sering dijumpai
di desa ini diantaranya yaitu:
(1) pembersihan dan
perawatan sumber mata air
desa; (2) pembangunan jalan
desa; (3) pembersihan dan
perapian jalan desa dan
sebagainya.
- Masih ada kegiatan “nyakruk”
di desa Nglanggeran.
Kegiatan ini masih tetap
dipertahankan dan dilakukan
oleh warga desa Nglanggeran
demi menjaga keeratan sosial
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Tradisi silahturahmi
antar warga

4.48
(Tinggi)

Pertemuan warga
(arisan, PKK,
dasawisma,
posyandu,
kelompok tani)
Kehadiran warga
didalam pertemuanpertemuan lingkup
desa

4.46
(Tinggi)

Kaum muda aktif
didalam pertemuan
warga

4.07
(Tinggi)

Rendahnya tingkat
urbanisasi kaum
muda

4.05
(Tinggi)

4.26
(Tinggi)

serta keamanan di wilayah
tersebut.
- Masih dijumpai tradisi
silahturahmi antar warga. Hal
tersebut dibuktikan dengan
berbagai acara diantaranya
yaitu: (1) merti dusun; (2)
bersih desa; (3) pementasan
wayang; (4) kirab budaya; (5)
syawalan dan sebagainya.
- Masih terdapat pertemuan
warga antara lain: arisan,
PKK, dasawisma, posyandu,
dan kelompok tani.
- Kehadiran warga masih cukup
banyak pada pertemuanpertemuan umum masyarakat
desa. Hal tersebut dibuktikan
dengan masih berjalannya
kelompok arisan, kelompok
PKK, kelompok dasawisma
serta kelompok tani.
- Pemuda-pemudi di desa
wisata Nglanggeran masih
aktif terlibat dalam pertemuan
umum warga. Hal tersebut
dibuktikan antara lain dengan
kegiatan: (1) pementasan
jathilan; (2) pementasan
wayang; (3) pertunjukkan
kirab budaya; (4) rapat rutin
Pokdarwis dan sebagainya.
- Pemuda-pemudi desa
Nglanggeran saat ini sebagian
besar memilih untuk tetap
bekerja di desa terutama pada
sektor wisata dengan alasan
untuk memajukan dan
mengangkat desanya ke arah
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Keterlibatan kaum
muda pada
pennyelenggaraan
tradisi budaya
setempat

4.36
(Tinggi)

Terjadi penurunan
tingkat cadangan
modal sosial

3.82
(Tinggi)

yang lebih baik. Hal tersebut
didukung dengan data di
lapangan bahwa pemuda
menjadi “motor penggerak”
pengelolaan desa wisata
khususnya di unit wisata
BUMDes Tunas Mandiri.
Tambahan, mereka merasa
senang dan bangga karena
dapat berkarya untuk desanya
serta mendapat upah/gaji yang
dapat dikatakan sudah diatas
UMR.
- Berdasarkan pengamatan di
lapangan, penulis
mendapatkan informasi bahwa
keterlibatan kaum muda pada
penyelenggaraan tradisi dan
budaya setempat masih cukup
tinggi. Hal tersebut dibuktikan
dengan keterlibatan kaum
muda pada kegiatan-kegiatan
yaitu: (1) Pementasan
kesenian jathilan; (2)
Pertunjukkan kirab budaya;
(3) Pagelaran wayang kulit
dan sebagainya.
- Ada kecenderungan
penurunan tingkat cadangan
modal sosial di desa wisata
Nglanggeran. Hal tersebut
dapat dilihat melalui sikap
didalam unggah-ungguh dan
ber-etika yang dilakukan
khususnya oleh kaum muda.
Tentu hal ini bisa dikaitkan
dengan dinamika
perkembangan zaman yang
mana menuntut pada segi
individualistis.
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Tabel 5.16 Persepsi Responden Terhadap Variabel Demokrasi Representatif
Indikator

Nilai

Temuan Penelitian-Persepsi

Indeks

Responden

Pengambilan
keputusan melalui
musyawarah
mufakat

4.20
(Tinggi)

Pengambilan
keputusan
berdasarkan asas
kerakyatan

4.16
(Tinggi)

- BUMDes Tunas Mandiri selalu
mengambil keputusan/kebijakan
atas operasional usahanya
melalui cara musyawarah
mufakat. Hal itu dapat dilihat
melalui berbagai kegiatan
diantaranya yaitu: kegiatan rapat
rutin yang diselenggarakan tiap
satu bulan sekali serta kegiatan
penetapan pengurus BUMDes.
- BUMDes Tunas Mandiri selalu
mengambil keputusan atau
kebijakan seturut prinsip asas
kerakyatan (Dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat). Hal
tersebut dapat dibuktikan
dengan: (1) Pemilihan dan
penetapan pengurus BUMDes
Tunas Mandiri oleh berbagai
pemangku kepentingan (Camat,
Kepala Desa, BPD, Tokohtokoh Masyarakat, serta
Perwakilan masyarakat) Periode
Jabatan 2016-2021 yang mana
tertuang pada SK Kepala Desa
Nglanggeran Nomor
20/KPTS/2016 tertanggal 22
Juli 2016; (2) Pengembangan
usaha yang selalu melibatkan
peran masyarakat sekitar
(Rektrutmen tenaga kerja,
Rektrutmen Pengurus BUMDes,
Pembentukan unit bisnis baru
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Pengelolaan
BUMDes telah
dilaksanakan seturut
prinsip-prinsip
kerangka kerja
demokrasi
representatif (Etos
mencintai kebenaran
& mengatakan
kebenaran)

4.16
(Tinggi)

Rasa kepercayaan
antara anggota dan
mitra dengan
pengelola

4.15
(Tinggi)

dsb.); (3) Pembagian hasil usaha
atas pendapatan per tahun dari
masing-masing unit BUMDes
(Unit wisata, Unit UED SP, Unit
Grosir, dan Unit UED
Pengelolaan Sampah) yang
mana sebelumnya telah
disepakati, dimusyawarahkan
serta ditetapkan secara bersamasama berdasarkan ADART
badan ini.
- BUMDes Tunas Mandiri telah
melaksanakan pengelolaannya
atas unit-unit usaha BUMDes
Tunas Mandiri (Unit wisata,
Unit UED SP, Unit Grosir, dan
Unit Pengelolaan Sampah)
seturut tiga prinsip dasar
kerangka kerja demokrasi
representatif yang salah satunya
yaitu: etos mencintai kebenaran
dan mengatakan kebenaran. Hal
itu dapat dilihat melalui
keterbukaannya pada kegiatan
penelitian-penelitian yang
dilakukan oleh akademisi, pihak
swasta serta pihak pemerintah
dalam rangka memperoleh
kebenaran yang hakiki, sahih
dan kaffah atas fenomena sosial,
ekonomi, dan budaya di Badan
Usaha Milik Desa Tunas
Mandiri.
- Rasa kepercayaan (trust) antara
anggota dan mitra dengan
pengelola sangat tinggi. Hal itu
bisa dilihat melalui: (1) jalinan
kerukunan antara pengelola
dengan anggota dan mitra yang
saat ini terjadi secara hangat dan
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Rasa kepercayaan
antarpengelola

4.17
(Tinggi)

Pengelolaan
BUMDes telah
dilaksanakan seturut
prinsip-prinsip
kerangka kerja
demokrasi
representatif
(Kepercayaan)

4.10
(Tinggi)

damai; (2) kinerja atas
pendapatan BUMDes Tunas
Mandiri yang dari tahun ke
tahun (yoy) selalu tumbuh
positif; dan (3) Terbangunnya
dan terbentuknya loyalitas
antara pengelola dengan anggota
dan mitra pada arah capaian visi
dan misi badan usaha.
- Rasa kepercayaan (trust)
antarpengelola BUMDes Tunas
Mandiri sangat tinggi. Hal itu
dapat dilihat melalui beberapa
bukti diantaranya yaitu:
(1) Penyelenggaraan rapat rutin
BUMDes Tunas Mandiri tiap
satu bulan sekali; (2) Terbentuk
dan terbangunnya loyalitas
diantara pengelola BUMDes
Tunas Mandiri yang ditujukan
ke arah capaian visi & misi
BUMDes Tunas Mandiri; dan
(3) Kinerja atas BUMDes Tunas
Mandiri yang salah satunya
diukur melalui segi pendapatan
saat ini tergolong baik.
- Pengelola telah melaksanakan
pengelolaan BUMDes seturut
tiga prinsip kerangka kerja
demokrasi representatif yang
salah satunya yaitu: prinsip asas
kepercayaan (trust). Lebih
lanjut, kepercayaan ini
merupakan hal penting bagi
keberlangsungan dan
keberlanjutan operasional usaha
BUMDes Tunas Mandiri.
Seterusnya, kepercayaan juga
memainkan peranan yang cukup
penting pada BUMDes karena

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
226

Pemberian informasi
terbaru tentang
adanya kegiatan
wisata kepada
masyarakat sekitar
objek wisata

4.16
(Tinggi)

dengan adanya kepercayaan
maka seluruh anggota BUMDes
akan menyatu menuju ke arah
misi dan visi perusahaan. Bukti
adanya kepercayaan telah secara
jelas diuraikan dan dipaparkan
oleh dua indikator sebelumnnya.
- Pengelola selalu memberikan
informasi terbaru (up to date)
tentang adanya kegiatankegiatan wisata kepada
masyarakat sekitar maupun
umum. Hal tersebut dibuktikan
dengan: (1) Pembuatan papanpapan informasi tentang objek
wisata; dan (2) Pembuatan
informasi elektronik yang bisa
diakses secara bebas oleh siapa
saja melalui laman virtual
(www.gunungapipurba.com dan
www.nglanggeranpatuk.desa.id) dan (3)
Pembuatan informasi elektronik
di media sosial dalam rangka
memperkenalkan dan
mempromosikan objek-objek
wisata yang ditawarkan oleh
desa Nglanggeran. Media sosial
tersebut antara lain yaitu: (1)
WhatsApp (081802606050); (2)
Instagram pada alamat:
@GunungApiPurba; (3)
Facebook pada alamat: Gunung
Api Purba Nglanggeran; (4)
Instagram pada alamat:
@Griya.Cokelat.Nglanggeran;
(5) Facebook pada alamat: Griya
Cokelat Nglanggeran; dan (6) Email pada alamat:
nglanggeran.desa@gmail.com
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Pemberian informasi
tentang laporan
pertanggungjawaban
(LPJ) atas kinerja
BUMDes tiap
tahunnya kepada
elemen masyarakat
terkait

4.11
(Tinggi)

Pengelolaan
BUMDes telah
dilaksanakan seturut
prinsip-prinsip
kerangka kerja
demokrasi
representatif
(Transparansi dan
keterbukaan)

4.28
(Tinggi)

Pergantian pengelola
dilakukan secara
rutin tiap rentang
waktu periode
tertetu

4.06
(Tinggi)

- Ada pemberian informasi
tentang laporan
pertanggungjawaban (LPJ) atas
kinerja BUMDes Tunas Mandiri
kepada elemen masyarakat
terkait (Aparatur desa,
Pemerintah, Tokoh Masyarakat,
dsb.) tiap tahunnya. Pada
operasionalisasinya, BUMDes
Tunas Mandiri akan membuat
LPJ di bulan Januari.
- Pengelola BUMDes Tunas
Mandiri telah
mengimplementasikan tiga
prinsip dasar atas kerangka kerja
demokrasi representatif yang
salah satunya yaitu: prinsip
transapransi dan keterbukaan.
Hal tersebut dapat direfleksikan
melalui beberapa kegiatan
antara lain yaitu: (1)
Penyelenggaraan kegiatan
laporan akhir tahun yang
dihadiri oleh beberapa elemen
masyarkat terkait di Balai Desa
Nglanggeran; (2) Rapat rutin
antarpengelola BUMDes yang
dilaksanakan tiap bulannya; dan
(3) Institusi BUMDes Tunas
Mandiri selalu terbuka untuk
kegiatan penelitian-penelitian
dalam rangka pengembangan
ilmu pengetahuan dan
penggalian atas kebenaran.
- Institusi BUMDes Tunas
Mandiri selalu meregenerasi
atau mengganti pengurusnya
tiap lima tahun sekali. Hal itu
telah diatur secara rinci pada
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Dampak pada sikap
(attitude) pengelola
didalam melayani
anggotanya

4.31
(Tinggi)

Meminimalkan
tindakan kejahatan
yang mugkin
dilakukan oleh
pengelola

4.05
(Tinggi)

Meringkan dan
membantu kegiatan
pengawasan
(monitoring) atas
kinerja
pengelola/pengurus

4.18
(Tinggi)

ADART BUMDes Tunas
Mandiri.
- Adanya jaringan sosial yang erat
antara pengelola dengan anggota
membuahkan dampak positif
pada sikap pengelola didalam
melayani anggota-anggotanya.
Pengelola menjadi lebih ramah,
sopan, dan terbuka pada kritik,
saran, masukan dan
rekomendasi dari para anggotaanggotanya.
- Adanya keeratan sosial antara
pengelola dengan anggota
membuat tindakan kejahatan
yang mungkin bisa dilakukan
oleh pengelola dapat
diminimalisir sekecil mungkin.
Sebagai tambahan, keeratan
sosial tersebut dapat dilihat
melalui pertemuan-pertemuan
informal seperti halnya yaitu:
(1) kegiatan gotong royong; (2)
kegiatan laporan akhir tahun
yang diadakan tiap tahunnya;
dan (3) kegiatan pementasan
budaya (pementasan wayang
kulit, pementasan kesenian
jathilan, pementasan parade
budaya dsb.)
- Keeratan sosial yang terbangun
antara pengelola dengan anggota
serta mitra usaha memberikan
tekanan (pressure) terhadap
pengelola BUMDes Tunas
Mandiri menjadi lebih dalam.
Hal tersebut berakibat pada
menurunnya biaya transaksi
(transaction cost) yang punya
peluang besar untuk muncul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
229

Pertemuan antara
pengelola dengan
anggota
dilaksanakan secara
rutin tiap bulan

4.14
(Tinggi)

Pengelola selalu
meluangkan waktu
(quality time) untuk
mendengar saran,
kritik, masukan dan
rekomendasi dari
para anggotanya
Pengelola selalu
mengelola unit-unit
bisnis BUMDes
dengan
memperhatikan
aspek kelestarian
lingkungan

4.27
(Tinggi)

4.17
(Tinggi)

disaat kegiatan pengawasan
berlangsung serta
mempengaruhi kinerja pengurus
atas beban tugas yang selama ini
dipikulnya.
- Terdapat pertemuan rutin tiap
bulan. Sebagai tambahan,
pertemuan rutin tersebut
diselenggarakan satu kali per
bulan yang mana didalam
pertemuan tersebut akan dibahas
berkaitan dengan
kendala/hambatan yang
dialamai, evaluasi, dan
penggalian solusi atas
permasalahan/hambatan yang
sedang terjadi.
- Pengelola BUMDes Tunas
Mandiri selalu memberikan
ruang dan waktu untuk anggota
menyampaikan kritik, saran,
masukan, serta rekomendasinya
dalam rangka memajukan
institusi ini menjadi lebih baik.
- Pengelola selalu mengelola unitunit bisnis secara
berkesinambungan dan
berkelanjutan. Hal tersebut
terbukti dengan capaian prestasi
diantaranya yaitu: (1) ASEAN
Community Based Tourism
(CBT) award tahun 2017
khususnya untuk bagian unit
wisata; (2) Mendapatkan Green
Golden Award/Indonesia
Sustainable Tourism Award
(ISTA) tahun 2017 khususnya
untuk unit wisata; dan (3)
Mendapatkan penghargaan
Asean Sustainable Tourism
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Dampak pada tata
kelola yang
demokratis
(democratic
governance)

4.11
(Tinggi)

Award (ASTA) tahun 2018
khususnya untuk unit wisata
- Adanya jaringan sosial yang
dibangun dan diciptakan oleh
BUMDes Tunas Mandiri
memberikan dampak/pengaruh
yang cukup signifikan pada tata
kelola yang demokratis
(democratic governance). Lebih
lanjut, indikator ini sekaligus
merepresentasikan pada dua hal
utama yaitu: (1) Masih kuatnya
dukungan masyarakat terhadap
sistem demokrasi yang
dijalankan di BUMDes Tunas
Mandiri; dan (2) Masih kuatnya
identifikasi terhadap identitas
“kenglanggeranan” itu sendiri.
Sebagai tambahan, ketiga
prinsip dasar atas kerangka kerja
demokrasi representatif
(transparansi dan keterbukaan,
kepercayaan, etos mencintai
kebenaran & mengatakan
kebenaran) juga sudah
dijalankan dengan baik
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LAMPIRAN 10
TRANSKRIP ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
DATA PERCAKAPAN MELALUI APLIKASI MOBILE CHAT WhatsApp
BAPAK AHMAD NASRODIN
(KETUA BUMDES TUNAS MANDIRI PERIODE 2016-2021)
KODE S1.KTW1

Baris

Transkrip Percakapan
1 P: [17/6 09.29] prismanto atmaji: Selamat Siang Pak Nasrudin. Mohon
2
maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya Aji Mahasiswa
3
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dulu pernah bertemu
4
dengan Bapak di rumah Bapak. Begini Pak Nasrudin, saya saat ini
sedang menjalankan penelitian skripsi berjudul "Peran Jaringan
5
Sosial Terhadap Pengelolaan BUMDes Yang Demokratis". Saya
6
7
1mau memohon kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner penelitian
saya. Apakah Bapak Nasrudin hari ini bisa ditemu ya? Terimakasih
8
9
sebelumnya 🙏🙏

10 P: [17/6 09.31] prismanto atmaji: Berikut terlampir surat izin penelitian
11
saya Pak Nasrodin
12 S: [17/6 09.39] Pak Nasrodin Doga: Selamat pagi mas Aji
13
Bisa hari ini jam berpa mas
14 P: [17/6 09.48] prismanto atmaji: Jam 13:00 saja Pak Nasrodin
15 S: [17/6 10.07] Pak Nasrodin Doga: Jm 13.00 Tepat ya mas. Soalnya
16
saya jm 14.30 ada acara
17 P: [17/6 10.31] prismanto atmaji: Baik Pak Nasrodin
18 P: [17/6 10.31] prismanto atmaji: Terimakasih banyak Pak 🙏🙏
19 P: [4/7 08.11] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Nasrodin. Saya mau
20
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whattsap Pak Ponijo ya?
21
Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
22 P: [4/7 08.42] prismanto atmaji: Siap Pak Nasrodin 👍👍
23 P: [5/7 08.50] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Saya mau
24
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Ibu Arleta
25
Intan Maydareswari ya? Terima kasih sebelumnya Pak 🙏🙏
26 P: [4/7 08.43] prismanto atmaji: Terima kasih ya Pak
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27 S: [5/7 10.57] Pak Nasrodin Doga: No Ibu Arleta, tdk punya mas
28 P: [5/7 10.59] prismanto atmaji: Baik Pak Nasrodin. Terima kasih Pak
29
🙏🙏
30 P: [5/7 11.07] prismanto atmaji: Mohon maaf Pak sebelumnya, kalau
31
nomor whatsapp-nya Ibu Supratmiyati ada nggak ya Pak?
32 P: [5/7 11.20] prismanto atmaji: Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak
33
Nasrodin 🙏🙏
34 P: [6/7 06.58] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Saya mau
35
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Pak Lilik
36
Suharyanto ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
37 P: [6/7 07.06] prismanto atmaji: Baik Pak Nasrodin. Terima kasih Pak
38
🙏🙏
39 P: [13/7 16.23] prismanto atmaji: Selamat Sore Pak Nasrodin. Mohon
40
41
42
43
44
45

maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau
mengkonfirmasi ulang terkait data anggota BUMDes Tunas Mandiri.
Begini Pak Nasrodin, saat ini saya sudah menyelesaikan penyebaran
kuesioner kepada seluruh pengelola BUMDes Tunas Mandiri. Nah,
selanjutnya saya akan menyebarkan ke tiap anggotanya. Sebagai
informasi, (1) jumlah anggota UED SP ada 200 orang; (2) jumlah
anggota unit wisata ada 154 orang; (3) jumlah anggota unit
pengelolaan sampah ada 3 orang; (4) jumlah anggota grosir bahan
pokok ada 1 orang. Seterusnya, total seluruh anggota BUMDes
Tunas Mandiri menjadi sebesar 358 orang. Apakah data tersebut
sudah benar ya Pak?

46
47
48
49
50
51 S: [13/7 17.03] Pak Nasrodin Doga: Maaf mas untuk
52
UED SP ternyata setelah saya lihat laporan ada
122, kemarin
bilang 200 san itu di tbah pengelola Homestay 84
53
Total 202 Org
54
55 S: [13/7 17.04] Pak Nasrodin Doga: Total 204 org
56 P: [13/7 17.05] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
57
Pak 🙏🙏
58 P:
59
60
61
62
63
64

[13/7 17.09] prismanto atmaji: Apakah saya besok pagi bisa
konsultasi dengan Bapak soal data anggota BUMDes Pak? Ini saya
mau menyebar kuesioner ke tiap anggota BUMDes Tunas Mandiri
tapi belum tahu list daftar orang2nya Pak Nasrodin 🙏🙏
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65 P: [13/7 17.11] prismanto atmaji: Saya takut nanti salah menyebar ke
66
responden Pak. Suwun 🙏🙏
67
68 S: [13/7 17.15] Pak Nasrodin Doga: Besuk saya kegiatan di sekolah

mas
Gini aja
Anggota wisata dan homestay minta data Pk Mursidi
hanya ambil sebagian kan tdk semua.
Untuk UED SP tanyakan sama pk Paimo ya

69
70
71
72
73

74
75 P: [13/7 17.17] prismanto atmaji: Ohh Begitu ya Pak. Baik Pak
76
Nasrodin. Terima kasih banyak Pak 🙏🙏
77 P: [16/7 08.05] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Saya mau
78
tanya Pak, Apakah Bapak tahu anggota unit pengelolaan sampah
79
80
81 S:
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

P:
P:
S:
P:
S:
P:
P:

94
95 P:
96
97
98 S:
99
100 P:
101
102
103 S:

BUMDes Tunas Mandiri siapa saja ya? Terima kasih sebelumnya
🙏🙏
[16/7 09.04] Pak Nasrodin Doga: TPS 3R
Pardi
Warsono
Mas
[16/7 09.05] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
[16/7 09.06] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu alamat padukuhan
dan rt nya Pak?
[16/7 09.18] Pak Nasrodin Doga: Pardi, Warsono, padukuhan
Nglanggrran kulon
[16/7 09.20] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu nomor Rt-nya Pak?
[16/7 10.27] Pak Nasrodin Doga: Kalau tdk salah Rt. 13
[16/7 09.05] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
[16/7 10.28] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Matur suwun
Pak 🙏🙏
[16/7 10.30] prismanto atmaji: Saya mau tanya Pak, berarti jumlah
anggota unit pengelola sampah BUMDes Tunas Mandiri ada 2 orang
ya?
[16/7 10.30] Pak Nasrodin Doga: Kemari 3 keluar 1 mas blm ada
gantinya
[16/7 10.33] prismanto atmaji: Ohh gitu ya Pak Nasrodin. Jadi
sebaiknya nanti untuk jumlah anggota unit pengelola sampah
BUMDes Tunas Mandiri ditulis 2 atau 3 orang ya Pak?
[16/7 10.43] Pak Nasrodin Doga: 3 mas, sesuai kebutuhan
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104
105

[16/7 10.44] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
banyak ya Pak 🙏🙏

106
107
108 P: [24/7 10.31] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin. Saya
109
mau tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Pak Tari
110
(Jambe) ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
111 S: [24/7 10.33] Pak Nasrodin Doga: Mas tanya bu lastri ini mas, kulo
112
mhotn gadah 🙏🏼
113 P: [24/7 10.34] prismanto atmaji: Ohh njeh Pak Nasrodin. Terima kasih
114
banyak ya Pak 🙏🙏
115 P: [28/8 08.08] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Mohon
116
maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya Pak, Apa saja
117
produk-produk yg dijual di unit usaha grosir BUMDes Tunas
118
Mandiri ya? Boleh sekalian saya minta foto produk-produknya Pak?
119
Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

P: [28/8 09.15] prismanto atmaji: Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
banyak ya Pak
P: [28/8 09.17] prismanto atmaji: Satu hal lagi Pak. Saya mau tanya,
suku bunga pinjaman dan tabungan di UED SP itu berapa persen ya
Pak?
S: [28/8 09.21] Pak Nasrodin Doga: 1.5%
P: [28/8 09.24] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin 🙏🙏
P: [28/8 09.25] prismanto atmaji: Berarti untuk suku bunga pinjaman
dan tabungan sama ya Pak? 1.5 persen?
S: [28/8 09.31] Pak Nasrodin Doga: o tidak kalau tabungan sesuai
Adart, saya lupa tanya pak Paimo mas
P: [28/8 09.34] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Matur suwun
njeh Pak 🙏🙏
P: [28/8 09.50] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, Boleh saya minta logo
BUMDes Tunas Mandiri Pak?
S: [28/8 09.53] Pak Nasrodin Doga: Saya bru di sleman mas nanti kalau
pulang ya krn di hp tdk tersmpan
P: [28/8 09.55] prismanto atmaji: Ohh okee Pak Nasrodin
P: [28/8 19.04] prismanto atmaji: Selamat malam Pak Nasrodin.
Apakah logo BUMDes Tunas Mandiri sudah ada ya? Boleh saya
minta Pak?
P: [28/8 19.52] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
P: [28/8 19.52] prismanto atmaji: Terima kasih banyak ya Pak 🙏🙏
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143
144
145
146 P: [28/8 19.58] prismanto atmaji: Satu hal lagi Pak Nasrodin. Saya mau
147
tanya Pak, Sepengetahuan Bapak sendiri terkait pengembalian
148
simpanan di unit usaha UED SP bisa dikatakan mencapai berapa
149
persen ya?
150 S: [28/8 20.08] Pak Nasrodin Doga: prosentase pengembalian 96% mas
151 P: [28/8 20.22] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
152
banyak atas informasinya ya Pak 🙏🙏
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

P: [29/8 17.05] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Nasrodin. Mohon
maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau tanya, Kapan
berdirinya BUMDes Tunas Mandiri ya?
S: [29/8 17.14] Pak Nasrodin Doga: Sesuai SK Kepala Desa
Nglanggeran TH. 2016
P: [29/8 17.18] prismanto atmaji: Untuk tanggal dan bulannya Pak?
S: [29/8 17.24] Pak Nasrodin Doga: No. 20/ KPTS/2016
Tgl, 22 Juli 2016
P: [29/8 17.27] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
Pak 🙏🙏
P: [30/8 07.56] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Mohon
maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau tanya, Berapa
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri tahun 2016,2017,2018, dan
2019 ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
S: [30/8 11.42] Pak Nasrodin Doga: Slmat siang mas
Pendapatan mulai 2017 ya mas 2016 blm aktif
Th. 2017 = 131.259.400
Th. 2018 = 134.254.800
Th. 2019 = 138.020.890
P: [30/8 12.18] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
Pak 🙏🙏
P: [30/8 12.23] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, untuk prestasi yang
didapat BUMDes Tunas Mandiri sendiri, kemarin Bapak bilang
Juara I Se-kabupaten Gunung Kidul ya? Penghargaan tersebut diraih
pada tahun berapa ya Pak?
[30/8 12.25] Pak Nasrodin Doga: Dalam lomba Desa se Sekabupaten
mas Tahun 2018
P: [30/8 12.29] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Kalau boleh
menegaskan dan mengkonfirmasi terkait informasi tersebut diatas.
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Apakah yg mendapat penghargaan tersebut atas nama BUMDes
Tunas Mandiri atau desa wisata Nglanggeran ya?
S: [30/8 12.33] Pak Nasrodin Doga: secara kelembagaan yaitu Desanya
mas
P: [30/8 12.35] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Baik Pak
Nasrodin
P: [30/8 12.39] prismanto atmaji: Kalau penghargaan yg diraih atas
nama BUMDes Tunas Mandiri sendiri apa saja ya Pak?
S: [30/8 14.16] Pak Nasrodin Doga: Kalau penghargaan berupa piala
atau piagam belum pernah dapat mas karena sepengetahuan saya
Kemendes blm pernah mengadakan lomba BUMDes, tapi kalau
bentuk seperti ini sebagai kenangan sering dapat mas
P: [30/8 14.21] prismanto atmaji: Ohh baik Pak Nasrodin. Terima kasih
informasinya Pak 🙏🙏
P: [30/8 14.24] prismanto atmaji: Ohh iya Pak Nasrodin, Saya mau tahu
lebih jauh seluk beluk pendirian BUMDes Tunas Mandiri. Apakah
boleh diceritakan Pak?
P: [30/8 14.25] prismanto atmaji: Satu hal lagi Pak, Apakah boleh
diceritakan juga mengenai perjuangan dan semangat gotong royong
didalam pendirian dan perkembangan BUMDes Tunas Mandiri?
S: [30/8 19.05] Pak Nasrodin Doga: maaf ya mas ini kalau lewat wa
cerita agak kepanjang mas
P: [30/8 19.23] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin 🙏🙏
P: [30/8 19.33] prismanto atmaji: Saya akan cari waktu yang tepat
terlebih dahulu untuk bertemu secara langsung dengan Bapak. Nanti
akan saya kabarin lagi ya Pak untuk waktunya. Terima kasih banyak
Pak Nasrodin 🙏🙏
P: [31/8 14.56] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin. Saya
mau tanya, Apakah Bapak besok ada waktu luang ya? Saya mau
berkunjung ke rumah Bapak untuk wawancara terkait tugas akhir
skripsi Pak. Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
S: [31/8 16.27] Pak Nasrodin Doga: Selamat siang, pagi aja jam 9 ya
mas
[31/8 16.32] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
P: kasih banyak ya Pak 🙏🙏
P: [11/9 09.33] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Saya mau
tanya Pak, Kalau penyetoran retribusi tempat rekreasi dan wisata
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221

desa nglanggeran kepada pemda kab. Gunung Kidul melalui bank
apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏

222
223 S: [11/9 09.42] Pak Nasrodin Doga: Selamat pagi, sepertinya bank BPD
224
mas
225 P: [11/9 09.44] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
226
banyak ya Pak 🙏🙏
227 P: [11/9 10.10] prismanto atmaji: Saya mau tanya lagi Pak Nasrodin,
228
setahu Bapak sendiri, Badan usaha milik swasta mana saja yg pernah
229
menjalin hubungan atau kerja sama dengan BUMDes Tunas Mandiri
230
ya?
231 S: [11/9 10.15] Pak Nasrodin Doga: Bank BRI
232
Bank BNI
233
SMF (Sarana Multigriya Financy)
234 P: [11/9 10.16] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrudin 🙏🙏
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

P: [11/9 10.17] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, kalau untuk BBLM
Yogyakarta itu, manfaat yg diperoleh oleh BUMDes Tunas Mandiri
apa saja ya?
S: [11/9 10.21] Pak Nasrodin Doga: Peningkatan SDM mas
P: [11/9 10.24] prismanto atmaji: Ohh jadi disitu kira" diberikan materi
pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDes yang baik, tepat, dan
benar ya Pak? Sehingga diharapkan bisa meningkatkan skill SDM
pada BUMDes Tunas Mandiri
S: [11/9 10.28] Pak Nasrodin Doga: Dulu dari BBLM pelatihan
Ecommerce mas
P: [11/9 10.33] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak Nasrosdin. Terima
kasih ya Pak 🙏🙏
P: [11/9 20.45] prismanto atmaji: Saya mau tanya lagi Pak Nasrodin,
untuk pelatihan E-commerce yg diberikan oleh BBLM dulu, siapa
saja ya yg ikut? Apakah semua pengurus beserta perwakilan anggota
BUMDes ya Pak?

247
248
249
250
251
252 S: [11/9 21.20] Pak Nasrodin Doga: Hanya :
253
1. Ahmad Nasrodin
254
2. Heru Purwanto
255
3. Surgiyanti
4. Wantirah
256
257 P: [11/9 21.24] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak. Terima kasih banyak
258
ya Pak Nasrodin 🙏🙏
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259 P: [11/9 21.35] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, kalau boleh tahu untuk
260
IRE Yogyakarta itu dulu hubungannya seperti apa ya Pak? Apakah
261
diberikan pelatihan atau seperti apa ya Pak?
262 P: [12/9 07.47] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Nasrodin. Saya mau
263
tanya Pak, Apakah dulu BUMDes Tunas Mandiri pernah menjalin
264
hubungan dengan IRE Yogyakarta ya? Terima kasih sebelumnya
265
🙏🙏
266 S: [12/9 08.13] Pak Nasrodin Doga: Selamat Pagi
267
Pernah yaitu kerjasama pendampingan UKM, berinovasi
268
mengangkat kearifan lokal yaitu mengolah pohon pisang dari
269
bonggol sampai daunya diolah jadi (bonggolnya jadi kerupuk, hati
batang dan jantungnya jadi gudek, daunya jadi sirup) selama 1th
270
lebih mas
271
272 P: [12/9 08.20] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
273 P: [12/9 08.21] prismanto atmaji: Boleh disebutkan nama UKM-nya
274
275
276
277
278
279
280

S:
P:
P:

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

P:

S:
P:

P:
S:
P:

P:
S:
P:

294 P:
295
296

Pak?
[12/9 08.44] Pak Nasrodin Doga: Purba Mandiri mas
[12/9 08.57] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
[12/9 08.59] prismanto atmaji: UKM Purba Mandiri itu berarti juga
menjadi sub unitnya wisata ya Pak?
[12/9 09.04] Pak Nasrodin Doga: Iya mas
[12/9 09.06] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
ya Pak atas informasinya 🙏🙏
[12/9 09.41] prismanto atmaji: Saya mau tanya lagi Pak Nasrodin,
Apakah ada organisasi-organisasi lain yg pernah menjalin hubungan
dengan BUMDes Tunas Mandiri selain dari IRE & BBLM ya?
[12/9 09.48] prismanto atmaji: Tambahan, khususnya yg pernah
memberikan pelatihan atau pendampingan begitu Pak
[12/9 09.55] Pak Nasrodin Doga: Dari pemerinah mas
[12/9 09.56] prismanto atmaji: Apakah boleh disebutkan dari dinas
mana Pak?
[12/9 09.57] prismanto atmaji: Atau lembaga pemerintahan mana
Pak?
[12/9 10.08] Pak Nasrodin Doga: Sebut dari dinas aja mas
[12/9 10.09] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima kasih
Pak 🙏🙏
[12/9 13.03] prismanto atmaji: Saya mau tanya Pak, untuk usaha
grosir itu ngambil barang-barang yg akan dipasarkan melalui salessales, ngambilnya dari mana ya Pak?
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

S: [12/9 13.32] Pak Nasrodin Doga: Ngambil barangnya dari Jogya
mas, ada 2 agen Gudang di Jogya mas
P: [12/9 13.38] prismanto atmaji: Berarti itu distributornya dari pabrik
atau tetap melalui agen ya Pak?
S: [12/9 16.16] Pak Nasrodin Doga: Distributor dari pabrik mas
P: [12/9 16.17] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin
P: [12/9 16.18] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, untuk target pendapatan
per tahun itu rata-rata ditetapkan sebesar berapa ya?
S: [12/9 16.23] Pak Nasrodin Doga: Target pendapatan dari tahun
sebelumnya naik 15% mas
P: [12/9 16.25] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih Pak
P: [13/9 09.22] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Nasrodin. Saya mau
tanya Pak, Piala penghargaan dari BBLM Yogyakarta diatas didapat
karena apa ya Pak?
P: [13/9 09.26] prismanto atmaji: Terima kasih sebelumnya
S: [13/9 12.56] Pak Nasrodin Doga: Karena aktif menjalankan
BUMDes selalu mengikuti SOP pemerintah mas
P: [13/9 13.00] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Baik Pak
Nasrodin. Terima kasih banyak Pak 🙏🙏
P: [13/9 13.11] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu Pak, Itu piala
penghargaanya diserahkan dalam acara apa ya Pak? Terus untuk
penyerahannya dulu diserahkan ke pihak BUMDes Tunas Mandiri
pada tahun berapa ya Pak?
S: [13/9 13.13] Pak Nasrodin Doga: Dulu diserahkan pada saat
kunjungan kerja BBLM ke Nglanggeran th. 2019 mas
P: [13/9 14.16] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak. Terima kasih Pak
Nasrodin 🙏🙏
P: [13/9 14.55] prismanto atmaji: Saya mau tanya Pak Nasrodin,
Apakah masih ada penghargaan-penghargaan yang lainnya ya Pak?
S: [13/9 15.10] Pak Nasrodin Doga: Tidak ada mas
P: [13/9 15.12] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak 🙏🙏
[13/9 15.17] Pak Nasrodin Doga: Kalau penghargaan dari unit wisata
S: banyak mas
S: [13/9 15.17] Pak Nasrodin Doga: Maksudnya Unit wisata dapat
penghargaan
P: [13/9 15.21] prismanto atmaji: Apakah itu juga bisa dimasukkan ke
atas nama BUMDes Tunas Mandiri ya Pak?
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336 S: [13/9 17.19] Pak Nasrodin Doga: Yang th. 2017, 2018 dapatnya, di
337
situ ada peran BUMDes mas
338
339 P: [13/9 17.21] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
340
kasih banyak ya Pak atas informasinya 🙏🙏
341 P: [15/9 11.01] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Nasrodin, Apakah
342
saya boleh minta softfile ADART BUMDes Tunas Mandiri ya?
343
Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
344 S: [15/9 12.16] Pak Nasrodin Doga: Datang aja mas
345 P: [15/9 12.20] prismanto atmaji: Apakah boleh minta tolong
346
dikirimkan lewat email saya ya Pak? Ini alamat email saya Pak.
347
prismantoatmaji@gmail.com
348 P: [15/9 12.20] prismanto atmaji: Terima kasih Pak 🙏🙏
349 S: [15/9 22.16] Pak Nasrodin Doga: Karena saya baru diklat sampai
350
kamis mas, kalau bsk jumat gimana mas?
351 P: [16/9 06.03] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Tidak apa2
352
Pak. Terima kasih 🙏🙏
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

P: [16/9 06.07] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, saya mau tanya sedikit
Pak perihal pembuatan Laporan akhir tahun atau laporan
pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Tunas Mandiri. Nah, laporan
tersebut biasanya dibuat pada bulan apa ya Pak?
P: [16/9 06.07] prismanto atmaji: Terima kasih sebelumnya
S: [16/9 06.11] Pak Nasrodin Doga: LPJ dibuat bulan tiap Januarai mas
P: [16/9 06.13] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih banyak ya Pak
P: [16/9 06.32] prismanto atmaji: Apakah sebaiknya besok jumat saya
ke rumah Bapak atau bagaimana ya Pak?
S: [16/9 06.33] Pak Nasrodin Doga: Besuk jumat bisa saya email mas
P: [16/9 06.34] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih ya Pak 🙏🙏
P: [19/9 11.54] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin. Saya
mau tanya Pak, Apakah softcopy file ADART BUMDes Tunas
Mandiri sudah dikirimkan ke email saya ya? Soalnya saat ini saya
cek email belum ada pemberitahuan perihal ADART tersebut. Saya
mohon dikirimkan ya Pak. Terima kasih banyak Pak 🙏🙏
S: [19/9 13.08] Pak Nasrodin Doga: Selamat siang mas Aji
maaf kemarin sampai lupa kirim email ADART karena dampingi
irjen mas, ini sdh saya email bisa di cek mas...
P:
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376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

[19/9 13.15] prismanto atmaji: Baik Pak Nasrodin. Terima kasih Pak
🙏🙏
P: [23/9 10.47] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Nasrodin, saya mau
tanya Pak, untuk Bank BRI dan Bank BNI itu hubungannya masingmasing seperti apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya
S: [23/9 10.48] Pak Nasrodin Doga: Pagi hanya sebagai Agen briling
dan bniling
P: [23/9 10.51] prismanto atmaji: Itu kaitannya dengan operasionalisasi
usaha BUMDes Tunas Mandiri seperti apa ya Pak? Apakah
digunakan untuk pembayaran non tunai atau seperti apa ya? Boleh
dijelaskan Pak?
S: [23/9 11.40] Pak Nasrodin Doga: Untuk pelayanan secara umum mas
termasuk tunai atau non tunai mas.
P: [23/9 11.42] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih Pak 🙏🙏
P: [23/9 11.54] prismanto atmaji: Apalah boleh diceritakan sedikit saja
Pak untuk pelayanan umumnya seperti apa?
P: [14/10 12.01] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin. Mohon
maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau tanya, Apakah
agen Brilink dan Bnilink yg ada di BUMDes Tunas Mandiri salah
satunya digunakan untuk jasa perantara pembayaran listrik warga
ya? Terima kasih sebelumnya Pak 🙏🙏
S: [14/10 12.20] Pak Nasrodin Doga: Agen Brilink, tidak mas karena
untuk tagihan listrik sudah ada yg menangani khusus per padukuhan
1org ms yang narik uang listrik.
P: [14/10 12.23] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin 🙏🙏
P: [14/10 12.23] prismanto atmaji: Jadi agen Brilink dan Bnilink yang
ada di BUMDes Tunas Mandiri dimanfaatkan untuk apa ya Pak?
S: [14/10 12.28] Pak Nasrodin Doga: Ya masyarakat ada yg tarik tunai,
tranfer mas
S: [14/10 12.29] Pak Nasrodin Doga: Yg banyak pengunjung wisata
biasanya yg pakai kartu kridit atau tdk cukup pakai ung tunai...
P: [14/10 12.30] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Sudah
cukup jelas Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas informasinya 🙏🙏
P: [22/10 16.19] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Nasrodin. Mohon
maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya Pak, Apakah
benar BUMDes Tunas Mandiri itu punya jaringan dengan
pemerintah pusat khususnya dalam hal ini yaitu Kemenkoparekraf,
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413
BI, PT SMF, Kemendespdtt, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank
414
BNI ya Pak? Mohon bantuan penjelasannya Pak. Terima kasih 🙏🙏
415
416 S: [22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga: Betul mas,
417
dg Kemenpar, Kemenkeu dg PT. SMF nya, BI, BNI, B Mandiri dan
418
BRI
419 S: [22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga: Kemendepdtt
420 P: [23/10 04.56] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
421
kasih banyak ya Pak atas informasinya 🙏🙏
422 P: [23/10 06.19] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin. Mohon
423
maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya Pak, Apakah
424
benar ya Pak BUMDes Tunas Mandiri itu punya jaringan sosial
425
dengan pemerintah daerah yang diantaranya yaitu Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunung Kidul, BBLM Yogyakarta, DPRD Gunung
426
Kidul, Pemerintah Daerah Kab. Gunung Kidul, BI DIY, Dinas
427
428
Pariwisata DIY? Mohon penjelasannya Pak 🙏🙏. Terima kasih
429 S: [23/10 06.36] Pak Nasrodin Doga: Pagi mas
430
Jaringan sosial tentu mas dg yg sebutkan diatas.
431 P: [23/10 06.38] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
432
kasih banyak Pak 🙏🙏
433 P: [23/10 08.13] prismanto atmaji: Saya mau tanya lagi Pak, untuk
434
manfaat-manfaat yg dirasakan dari adanya jaringan sosial ke
435
pemerintah pusat seperti apa ya Pak?
436 S: [23/10 08.16] Pak Nasrodin Doga: Sederhana mas,
437
dg adanya hubungan secara emosional akan memudahkan segala
438
program dari rencana bumdes
439 P: [23/10 08.17] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Baik2 Pak
440
Nasrodin 🙏🙏
441 P: [23/10 08.18] prismanto atmaji: Apakah saya boleh tahu Pak rencana
442
program-program BUMDes Tunas Mandiri apa saja?
443 S: [24/10 06.00] Pak Nasrodin Doga: Program BUMDes
444
Tahun 2020
445
1. Meneruskan pembangunan Rumah Joglo Area wisata
446
Kedungkandang.(tdk terlaksana karena covid 19)
2. Pembangunan Toko Grosir (tidk terlaksana karena Covid 19)
447
3. Budidaya Maggot di TPS 3R Barokah, untuk menyelesaiakan
448
sampah Organik, terlaksana.
449
Th. 2021 Rencana
450
1. Meneruskan rencana th 2020 yg tdk terealisasi.
451
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452

453 P:
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

P:

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

P:

P:

S:
S:

P:

2. Mbagun wahana wisata edukasi baru yaitu woter byur di dusun
karangsari.
3. Membangun Gedung Serbaguna di dusun Nglanggeran Kulon.
[24/10 06.13] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih ya Pak atas informasinya 🙏🙏
[26/10 08.27] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Nasrodin, saya
mau tanya Pak, Apakah dulu itu ketika mendapati pinjaman dari PT
SMF atau diberikan acc atau persetujuan bisa mengakses pinjaman
modal usaha bagi pengembangan bisnis usaha BUMDes Tunas
Mandiri? Apakah ada biaya trankasi yg muncul seperti dalam hal ini
biaya administrasi yg dibebankan ke BUMDes, biaya agunan (ada
agunan yg dilaporin) seperti apa ya Pak?
[26/10 08.48] prismanto atmaji: Terus satu lagi Pak, Apakah ada
uang denda ya apabila nanti telat membayar/menyetor angsuran per
bulan ke pihak kreditur?
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga: Atministrasi Nol mas
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga: Uang denda kalau ada masuk
BUMDes mas
[26/10 09.07] prismanto atmaji: Apakah disitu juga dibebankan
agunan apa yg bisa dlaporkan sebagai jaminan pendanaan kredit
selama 10 tahun dengan bunga 3% (masuk BUMDes) sebesar 2,6 M
gitu Pak?
[26/10 09.11] prismanto atmaji: Tambahan Pak, untuk penyetoran
angsuran dana kredit yg wajib dibayarkan tiap bulannya ke pihak
PT SMF itu dilakukan melalui gimana ya Pak?

S: [26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga: Setiap pemanfaat harus ada
agunan di kelola atau simpan bumdes mas
S: [26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga: Penyetoran kolektif melalui BNI
P: [26/10 09.39] prismanto atmaji: Ohh berarti itu hanya di lingkup
tata kelola BUMDes saja ya Pak? Kalau ke PT SMF nggak ada
sama sekali ya Pak untuk agunannya?
P:
S:
P:
S:

[26/10 09.41] prismanto atmaji: Itu disetorkan melalui Bnilink ya
Pak? Atau Bapak mungkin petugas lain mengantarkan uang angsuran
per bulan itu ke kantor cabang BNI terdekat?
[26/10 09.55] Pak Nasrodin Doga: Kita masih stor langsung karena
ada akun khusus dari BNI
[26/10 09.59] prismanto atmaji: Ohh berarti Petugas penyetor itu
datang ke kantor cabang BNI terdekat ya Pak?
[26/10 10.00] Pak Nasrodin Doga: Ya setiap tg. 8 petugas BUMDes
menyetorkan ke BNI mas
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489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

P: [26/10 10.01] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin
P: [26/10 10.02] prismanto atmaji: Terima kasih banyak ya Pak 🙏🙏
P: [26/10 10.06] prismanto atmaji: Kalau boleh tanya lagi Pak, itu
agunannya hanya dikelola oleh BUMDes kan ya Pak? Tidak dikelola
langsung oleh PT SMF seperti menakisme Bank konvensional pada
umumnya?
S: [26/10 10.20] Pak Nasrodin Doga: Tidak mas yg kelola agunan
BUMDes mas
P: [26/10 10.28] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin 🙏🙏
P: [26/10 10.29] prismanto atmaji: Terima kasih Pak 🙏🙏
P: [27/10 12.52] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin, saya
mau tanya Pak. Untuk usaha grosir itu kata Bapak dulu ngambil
barangnya dari distributor pabrik langsung ya? Terus itu kata Bapak
tempat gudang distributornya berada di kota Yogya ya? Berarti itu
perlu biaya tansportasi ya Pak untuk mengangkut barang-barang yg
nantinya akan distok ke unit usaha BUMDes?
S: [27/10 13.22] Pak Nasrodin Doga: Iya mas, sekali angkut 250rb
P: [27/10 13.24] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Baik Pak
Nasrodin. Terima kasih Pak
P: [27/10 13.25] prismanto atmaji: Itu satu bulan bisa berapa kali
angkut ya untuk stok kebutuhan unit grosir Pak?
S: [27/10 13.30] Pak Nasrodin Doga: Selama pademi ini 3 bln 2 kali
mas
P: [27/10 13.31] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih Pak 🙏🙏
P: [27/10 13.58] prismanto atmaji: Satu lagi Pak, itu dulu dapat
informasi mengenai adanya suplier 2 agen distributor pabrik
langsung dari mana ya Pak? Apakah melalui relasi kolega atau
teman gitu Pak?

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518 S: [27/10 14.02] Pak Nasrodin Doga: Dulu dari teman mas
519 P: [27/10 14.31] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Nasrodin. Terima
520
kasih ya Pak atas informasinya 🙏🙏

521 P: [27/10 17.23] prismanto atmaji: Saya mau tanya lagi Pak Nasrodin,
untuk pinjaman permodalan usaha bagi pengembangan BUMDes
522
Tunas Mandiri senilai Rp2.6 Milyar dari PT SMF itu dulu awalnya
523
gimana ya Pak? Maksudnya itu dapat informasi soal pinjaman
524
dengan bunga lunak selama 10 tahun dari mana ya Pak sehingga bisa
525
dapat itu? Apakah informasi itu didapat dari teman atau aparatur
526
pemerintah desa atau Pokdarwis ya?
527
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528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

S: [27/10 18.09] Pak Nasrodin Doga: Itu Kerjasama kementrian
keuangan dengan kementrian pariwisata mas
Kementrian keuangan melalui SMF akhirnya turun ke Desa
Nglanggera menemui BUMDes dg unit Wisatanya atau Pokdarwis
yg mengelola langsung Homestaynya mas
P: [27/10 18.15] prismanto atmaji: Ohh Berarti dulu itu PT SMF datang
sendiri ke desa Nglanggeran terus menemui pihak BUMDes Tunas
Mandiri terkait pemberian permodalan kredit pembiayaan
pengembangan homestay ya Pak?
S: [27/10 18.19] Pak Nasrodin Doga: Ya mas dan proses waktu itu
hambir 1 tahun, karena program SMF baru dan BUMDes Tunas
Mandiri sebagai pailot projek nya mas
P: [27/10 18.23] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih Pak atas informasinya 🙏🙏
P: [27/10 18.28] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, satu lagi Pak Nasrodin.
Mengapa dulu itu pihak PT SMF sengaja menunjuk BUMDes Tunas
Mandiri sebagai pilot project pembiayaan pengembangan homestay
bagi wisatawan ya Pak? Apakah ada alasan tersendiri ya Pak?
Menurut pendapat Bapak bagaimana ya?
S: [27/10 18.33] Pak Nasrodin Doga: Karena rekomendasi dari
Kementrian Pariwisata dan di survai langsung ke lapangan memang
di Nglanggeran ada banyak Homestay mas
P: [27/10 18.41] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih Pak 🙏🙏
P: [28/10 11.33] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Nasrodin. Saya
mau tanya Pak, Apakah dulu itu saat survei ke lapangan timbul biaya
ya Pak? Misalnya biaya konsumsi untuk menerima pengurus PT
SMF saat turun survei ke lapangan melihat kondisi homestay disana.
Apakah ada biaya konsumsi yang dikeluarkan dari pihak BUMDes
ya?
S: [28/10 13.00] Pak Nasrodin Doga: Kalau itu wajar mas karena SMF
bagi kami tamu saya harus menyambut tamu dg baik mas
P: [28/10 13.03] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak. Terima kasih
banyak ya Pak 🙏🙏
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LAMPIRAN 11
TRANSKRIP ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
DATA PERCAKAPAN MELALUI APLIKASI MOBILE CHAT WhatsApp
BAPAK SUGENG HANDOKO
(Sekretaris BUMDes Tunas Mandiri Periode 2016-2021)

Baris
1 P:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P:
S:
S:
P:

18 P:
19
20
21
22
23 P:
24
25
26
27

Transkrip Percakapan
[19/6 08.54] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya Aji
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dulu
pernah bertemu dengan Bapak di salah satu acara bertempat di
Pusat Studi Lingkungan USD. Begini Pak Sugeng, saya saat ini
sedang menjalankan penelitian skripsi berjudul "Peran Jaringan
Sosial Terhadap Pengelolaan BUMDes Yang Demokratis".
Saya mau memohon kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner
penelitian saya. Apakah Bapak Sugeng hari ini bisa ditemu ya?
Terimakasih sebelumnya 🙏🙏
[19/6 08.54] prismanto atmaji: Berikut terlampir surat izin
penelitian saya Pak Sugeng
[19/6 08.55] Sugeng Nglanggeran: Selamat pagi mas Aji
[19/6 08.56] Sugeng Nglanggeran: Bs koordinasi langsung dg
Pak Ketua BUMDes kami ya
[19/6 08.58] prismanto atmaji: Terimakasih banyak Pak
Sugeng 🙏🙏
[19/6 09.01] prismanto atmaji: Sebelumnya saya sudah
bertemu dengan Bapak Ahmad Nasrodin selaku ketua
BUMDes Tunas Mandiri Pak. Kemarin hari rabu Pak saya
berkunjung ke rumah beliau untuk memberikan surat izin
penelitian tugas akhir saya
[20/6 08.18] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak hari ini ada waktu luang ya? Saya
mau memohon bantuan Bapak Sugeng selaku pengelola
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

S:
S:

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P:

P:

S:

P:

S:
S:
P:

51 P:
52
53
54
55
56
57 P:
58
59
60 P:
61
62 S:
63
64
65

BUMDes Tunas Mandiri untuk mengisi kuesioner penelitian
saya Pak. Terima kasih 🙏🙏
[20/6 08.27] Sugeng Nglanggeran: Selamat pagi mas,
[20/6 08.28] Sugeng Nglanggeran: Njeh silakan dikirimkan
saja mas. Insyaallah akan saya isikan
[20/6 08.31] prismanto atmaji: Ini bentuknya hardcopy Pak
Sugeng. Sudah saya cetak Pak. Jadi nanti Bapak tinggal
mengisi saja. Tidak dalam bentuk kuesioner online Pak
[20/6 08.35] Sugeng Nglanggeran: Kl bs dlm bntuk non
hardcopy sbnernya sangat membantu mas. Biar lbh fleksibel
diisinya.
[20/6 08.40] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak Sugeng.
Terima kasih atas saran dan masukannya Pak 🙏🙏
[20/6 08.43] prismanto atmaji: Saya kemarin sempat berpikir
untuk membuat kuesioner online Pak. Namun karena
mempertimbangkan responden penelitian saya yang mungkin
belum familiar dengan alat pengambilan data tersebut maka
saya buat menjadi hardcopy saja Pak
[20/6 08.51] Sugeng Nglanggeran: Atau coba njenengan kirim
dlm bentuk wordnya mas, insyaallah saya usahakan isikan
[20/6
08.51]
Sugeng
Nglanggeran:
Ke
email
handoko8@gmail.com
[20/6 08.53] prismanto atmaji: Baik Pak Sugeng. Terima kasih
banyak atas bantuannya Pak 🙏🙏
[29/6 08.17] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak sudah mengisi kuesioner penelitian
saya ya? Saya mohon untuk segera diisi ya Pak. Soalnya data
tersebut mau saya pakai untuk mengerjakan tugas akhir saya
Pak. Terima kasih 🙏🙏
[3/7 08.57] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah nanti
siang Bapak bisa ditemu ya?
[3/7 08.58] prismanto atmaji: Saya mau minta waktu sebentar
saja Pak Sugeng 🙏🙏
[3/7 09.04] Sugeng Nglanggeran: Selamat siang mas, mhn
maaf siang ini saya ke karanganyar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
248

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

S:

P:
P:

P:

77 P:
78
79
80
81
82
83 P:
84 S:
85 P:
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

P:

S:
S:

P:
P:

100 P:
101
102
103
104

[3/7 09.05] Sugeng Nglanggeran: Terkait pertanyaan kmrn
ternyata banyak bingit ya. Kayaknya bs via ngobrol aja boleh
pakai VC WA atau zoom mas.
[3/7 09.06] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Sugeng
[3/7 09.10] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Boleh Pak
Sugeng. Sebaiknya untuk waktu ngobrolnya bisa dilaksanakan
kapan njeh?
[11/7 14.08] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Sugeng.
Untuk kuesionernya saya ambil besok pagi ya Pak. Terima
kasih sebelumnya 🙏🙏
[28/8 17.16] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau
tanya, Apakah Bapak punya softfile logo BUMDes Tunas
Mandiri ya? Boleh saya minta dikirimkan Pak? Ini soalnya saya
butuh untuk penulisan gambaran umum BUMDes Tuans
Mandiri
[28/8 17.16] prismanto atmaji: Terimakasih sebelumnya 🙏🙏
[28/8 17.24] Sugeng Nglanggeran: Bs kontak pak Nasrodin ya
[28/8 17.27] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Sugeng. Terima
kasih banyak ya Pak 🙏🙏
[28/8 17.39] prismanto atmaji: Saya mau tanya Pak Sugeng,
Apakah BUMDes Tunas Mandiri ikut serta berpartisipasi pada
pameran karya kreatif yang diselenggarakan oleh Bank
Indonesia di tanggal 28-30 Agustus ya?
[29/8 14.01] Sugeng Nglanggeran: Maaf mas baru balas
[29/8 14.03] Sugeng Nglanggeran: Yg mengikuti pameran KKI
produk Cokelat dari Griya Cokelat Nglanggeran. Bagian dari
pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dibawah naungan
BUMDesa Tunas Mandiri juga. Tp tidak scr eksplisit dari
BUMDesa Tunas Mandiri yg mengikuti pameran
[29/8 15.53] prismanto atmaji: Iyaa Pak Sugeng
[29/8 15.54] prismanto atmaji: Terima kasih informasinya Pak
Sugeng 🙏🙏
[11/9 13.01] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya
Pak, Apakah BUMDes Tunas Mandiri pernah menjalin kerja
sama dengan pihak swasta ya? Misalnya dengan traveloka,
airbnb dll.
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

S:
P:
P:
S:
P:

115
116
117
118
119
120

S:
P:
S:
P:

121 S:
122 S:

123 P:
124
125
126
127
128 S:
129
130 P:
131
132
133
134
135 S:
136 P:
137
138 S:
139
140

[11/9 13.03] Sugeng Nglanggeran: Blm mas,
[11/9 13.05] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak Sugeng
[11/9 13.07] prismanto atmaji: Terima kasih banyak ya Pak
[11/9 13.32] Sugeng Nglanggeran: Njeh sami2
[13/9 17.03] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Sugeng.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau
tanya, Apakah unit wisata BUMDes Tunas Mandiri pernah
menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain didalam
mempromosikan paket-paket wisata yang ditawarkan oleh desa
wisata Nglanggeran ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[13/9 17.04] Sugeng Nglanggeran: Iya mas pernah
[13/9 17.05] prismanto atmaji: Boleh disebutkan pihak-pihak
mana saja ya Pak?
[13/9 17.07] Sugeng Nglanggeran: Bisa dibaca2 difile diatas ya
[13/9 17.09] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Sugeng. Terima
kasih banyak ya Pak 🙏🙏
[13/9 17.11] Sugeng Nglanggeran: Njeh sami2
[13/9 17.14] Sugeng Nglanggeran: Ini detail OTA (Online
Travel Agent) yg pernah bermitra dg kami. Walaupun saat ini
utk Homestay kita takedown semua krn blm menerima tamu
saat pandemi covid 19 ini
[13/9 17.19] prismanto atmaji: Baik Pak Sugeng. Terima kasih
banyak Pak atas materi-materi yang telah dikirimkan. Saya
akan pelajari terlebih dahulu Pak untuk penelitian tugas akhir
saya. Sekali-lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak
🙏🙏
[13/9 17.20] Sugeng Nglanggeran: Njeh sami2. Semoga
bermanfaat. 👍🙏
[19/9 13.41] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Sugeng. Saya
mau tanya Pak, Dalam gambar tersebut, Kemenparekraf
memberikan dukungan dalam hal apa ya Pak? Apakah salah
satunya pembangunan fasilitas Tourist Information Center
(TIC) ya? Terima kasih sebelumnya Pak
[19/9 13.54] Sugeng Nglanggeran: Iya mas betul...
[19/9 13.57] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Sugeng. Terima
kasih banyak Pak atas informasinya 🙏🙏
[19/9 14.25] Sugeng Nglanggeran: Njeh sami2
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147
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154 P:
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[24/9 13.40] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Sugeng. Saya
mau tanya Pak, Apakah acara diatas itu yang
menyelenggarakan pihak Kemenkoparekraf ya? Terima kasih
sebelumnya
[24/9 14.00] Sugeng Nglanggeran: Bukan mas ini dinpar
Belitung Timur
[24/9 14.03] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Sugeng 🙏🙏
[24/9 14.06] prismanto atmaji: Apakah acara diatas diikuti oleh
seluruh pemilik homestay di desa wisata Nglanggeran ya Pak
atau hanya perwakilan saja ya?
[24/9 14.08] Sugeng Nglanggeran: Ini acara di Belitung mas
saya diundang sharing ke Beltim
[24/9 14.10] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Pak. Baik2 Pak
Sugeng. Terima kasih banyak ya Pak atas informasinya 🙏🙏
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LAMPIRAN 12
TRANSKRIP ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
DATA PERCAKAPAN MELALUI APLIKASI MOBILE CHAT WhatsApp
IBU SURGIYANTI
(Bendahara I BUMDes Tunas Mandiri Periode 2016-2021)

Baris
1 P:
2
3
4
5
6
7
8
9 P:
10
11 S:
12 S:
13
14 P:
15 P:
16
17 P:
18
19
20
21
22 P:
23
24 S:
25 S:
26

Transkrip Percakapan
[21/6 08.05] prismanto atmaji: Selamat Pagi Bu Surgiyanti.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Saya Aji
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Begini Bu
Surgiyanti, saya saat ini sedang menjalankan penelitian skripsi
berjudul "Peran Jaringan Sosial Terhadap Pengelolaan BUMDes
Yang Demokratis". Saya mau memohon kesediaan Ibu untuk
mengisi kuesioner penelitian saya. Apakah Ibu Surgiyanti hari
ini bisa ditemu ya? Terimakasih sebelumnya 🙏🙏
[21/6 08.06] prismanto atmaji: Berikut terlampir surat izin
penelitian saya Bu Surgiyanti
[21/6 08.34] Surgiyanti 2: Pagi mass
[21/6 08.35] Surgiyanti 2: Mohon maaf mas aji kalo pagi ini saya
gak bisa mas.. Baru ada acara 🙏🏻
[21/6 08.36] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Surgiyanti
[21/6 08.37] prismanto atmaji: Sebaiknya saya bisa bertemu
dengan Bu Surgiyanti jam berapa ya?
[29/6 08.10] prismanto atmaji: Selamat Pagi Bu Surgiyanti.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Apakah nanti
siang Ibu bisa ditemu ya? Saya bermaksud mau meminta tolong
kepada Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian tugas akhir Bu.
Terima kasih 🙏🙏
[29/6 08.11] prismanto atmaji: Ini surat izin penelitian untuk
tugas akhir saya Bu
[29/6 08.40] Surgiyanti 2: Mohon maaf mas aji
[29/6 08.40] Surgiyanti 2: Hari ini saya mau chek USG di
sadewa,,
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28
29
30
31
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S:

33
34
35
36
37
38
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P:

S:
S:
P:

P:
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S:

45 P:
46
47
48
49
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51 P:
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[29/6 08.41] Surgiyanti 2: Mohon maaf sekalii,, karena ini saya
harus bettres mas
[29/6 08.42] Surgiyanti 2: Apakah gak bisa yg lain mas aji??
[29/6 08.42] Surgiyanti 2: Mas heru dan pak ahmad sampun
dereng
[29/6 08.44] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Surgiyanti 🙏🙏
[29/6 08.45] prismanto atmaji: Sampun Bu
[29/6 08.47] prismanto atmaji: Mohon maaf Bu. Saya disuruh
sama dosen pembimbing untuk meneliti setiap pengelolanya
terlebih dahulu Bu. Nah, setelah itu nanti untuk anggota
BUMDes Tunas Mandiri kiranya mau saya ambil sebagian saja
Bu
[29/6 08.48] prismanto atmaji: Ohh iya Bu, Mohon maaf
sebelumnya, Ibu Surgiyanti sedang sakit apa ya?
[29/6 08.49] Surgiyanti 2: Ini saya baru hamil anak ke 2 mas..
Tapi kemaren sore pendarahan dan baru mau USG dan tindakan
selanjutnya hari ini
[29/6 08.49] Surgiyanti 2: 🙏🏻🙏🏻
[29/6 08.53] prismanto atmaji: Ohh njeh Bu Surgiyanti. Semoga
lekas membaik keadaannya ya Bu. Untuk kuesioner untuk Ibu
coba saya diskusikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing
saya agar mungkin dapat diganti dengan yang lain. Matur suwun
Bu 🙏🙏
[29/6 08.53] Surgiyanti 2: Mohon maaf sekali ya mas aji
[29/6 08.56] prismanto atmaji: Njeh Bu Surgiyanti. Tidak apa2
Bu. Saya minta maaf kalau sekiranya menganggu keadaan Ibu
🙏🙏
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LAMPIRAN 13
TRANSKRIP ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
DATA PERCAKAPAN MELALUI APLIKASI MOBILE CHAT WhatsApp
BAPAK HERU
(Bendahara II BUMDes Tunas Mandiri Periode 2016-2021)
KODE S2.KTW1

Baris
1 P:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P:

21
22
23
24
25
26

P:

S:
S:
P:
P:
S:
P:

S:
P:
P:

Percakapan
[8/6 16.20] prismanto atmaji: Selamat Sore Pak Heru. Mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya Aji Mahasiswa
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dulu pernah bertemu
dengan Bapak bersama teman saya. Begini Pak Heru, saya saat ini
sedang menjalankan penelitian skripsi berjudul "Peran Jaringan
Sosial Terhadap Pengelolaan BUMDes Yang Demokratis". Saya
mau memohon kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner penelitian
saya. Apakah Bapak Heru esok hari bisa ditemu yaa? Terimakasih
sebelumnya 🙏🙏
[8/6 16.21] prismanto atmaji: Berikut terlampir surat izin penelitian
saya Pak Heru
[8/6 18.22] Pak Heru Nglanggeran: Selamat sore mas. besuk siang
mas
[8/6 18.23] Pak Heru Nglanggeran: Rencana mau ketemu dengan
ketua bumdes tidak?
[8/6 18.33] prismanto atmaji: Baik Pak Heru
[8/6 18.35] prismanto atmaji: Iyaa Pak. Rencana juga mau ketemu
dengan Bapak Ahmad Nasrudin selaku ketua BUMDes
[8/6 19.06] Pak Heru Nglanggeran: Oce mas
[8/6 19.08] prismanto atmaji: Terimakasih Pak Heru 🙏🙏
[8/6 19.10] prismanto atmaji: Sebaiknya besok siang ketemu di
rumah Bapak atau dimana ya?
[8/6 19.24] Pak Heru Nglanggeran: Ketemu di pintu masuk gunung
api purba mas
[8/6 19.26] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Heru
[8/6 19.26] prismanto atmaji: Terimakasih banyak Pak 🙏🙏
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S: [8/6 19.33] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
S: [9/6 10.13] Pak Heru Nglanggeran: Mas, nanti kalau sampai di
parkiran bilang sama yg jaga sudah janjian dg saya
P: [9/6 10.14] prismanto atmaji: Baik Pak Heru
P: [9/6 10.15] prismanto atmaji: 👍👍
P: [9/6 11.33] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Heru. Saya sudah
sampai pintu masuk gunung api purba Nglanggeran Pak
P: [9/6 14.43] prismanto atmaji: Terimakasih banyak Pak Heru 🙏🙏
S: [9/6 14.59] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
P: [13/6 17.24] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Heru..
P: [13/6 17.24] prismanto atmaji: Saya mau menindaklanjuti soal uji
lab pupuk organik hasil penguraian oleh lalat moggot BSF yang
Bapak Heru bilang kemarin. Begini Pak Heru, setelah saya
tanyakan ke teman saya dia bilang kalau Laboratorium Biologi
Sanata Dharma belum pernah menerima atau melayani uji
laboratorium untuk kebutuhan kalangan masyarakat umum. Secara
lebih lanjut, pada umumnya Laboratorium Biologi Sanata Dharma
diperuntukkan hanya untuk praktik penelitian-penelitian yang
dilakukan oleh kalangan mahasiswa-mahasiswi Universitas Sanata
Dharma sendiri Pak. Namun demikian, tidak menutup
kemungkinan bisa saja Laboratorium Sanata Dharma dapat
melayani kebutuhan-kebutuhan uji lab dari kalangan masyarakat
umum. Sebagai tambahan, saya sarankan sebaiknya Bapak Heru
menghubungi nomor Bu Nia (Kepala Laboratorium Biologi Sanata
Dharma) saja yaa Pak. Nomor whatsapp-nya: 08132827xxxx.
Terima kasih
S: [13/6 18.15] Pak Heru Nglanggeran: Selamat sore mas.
Oce mas, terimakasih banyak infonya
P: [13/6 18.17] prismanto atmaji: Sama2 Pak Heru
P: [29/6 12.12] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor wa Bapak Aris Budiyono
ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
S: [29/6 12.33] Pak Heru Nglanggeran: Sugeng siang mas
S: [29/6 12.33] Pak Heru Nglanggeran: Ada mas
P: [29/6 15.34] prismanto atmaji: Terima kasih Pak Heru
S: [29/6 19.22] Pak Heru Nglanggeran: Samisami nas
P: [4/7 16.29] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Ibu Arleta
Intan Maydareswari ya? Terima kasih sebelumnya Pak 🙏🙏
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[4/7 17.07] Pak Heru Nglanggeran: Selamat sore mas. Maaf tidak
punya
[4/7 17.09] prismanto atmaji: Baik Pak Heru. Terima kasih Pak
🙏🙏
[5/7 15.43] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsaap Bapak Agus dan
Bapak Sudiyono yaa? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[5/7 16.07] Pak Heru Nglanggeran: Sore mas
[5/7 16.07] Pak Heru Nglanggeran: Iya mas
[5/7 16.10] prismanto atmaji: Baik Pak Heru. Terima kasih banyak
ya Pak 🙏🙏
[5/7 21.49] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
[13/7 18.26] prismanto atmaji: Selamat malam Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Bapak
Mursidi dan Bapak Paimo ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[13/7 19.20] Pak Heru Nglanggeran: Selamat malam mas
[13/7 19.21] Pak Heru Nglanggeran: Paimo nggak punya mas
[13/7 19.22] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Heru. Terima kasih
banyak Pak 🙏🙏
[13/7 19.23] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
[16/7 09.30] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak tahu nama anggota unit grosir bahan
pokok ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[16/7 09.37] Pak Heru Nglanggeran: Pagi mas, itu yg ngurusi pak
Ahmad langsung dan lewat seles.
[16/7 09.37] Pak Heru Nglanggeran: Kalau namanya nggak hafal
[16/7 09.38] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Heru. Terima kasih
🙏🙏
[16/7 09.38] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
[16/7 09.40] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu, alamat padukuhan
dan rt-nya Pak ahmad dimana ya?
[16/7 09.45] Pak Heru Nglanggeran: Padukuhan doga, kelurahan
nglanggeran. RT/RW nggak apal mas
[16/7 09.58] prismanto atmaji: Ohh Baik Pak Heru. Terima kasih
banyak ya Pak 🙏🙏
[16/7 10.28] Pak Heru Nglanggeran: Iya mas
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[24/7 10.25] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah Bapak punya nomor whatsapp-nya Bapak
Sutoyo & Bapak Sugiyanto ya? Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[24/7 10.40] Pak Heru Nglanggeran: Ada mas
[24/7 10.41] prismanto atmaji: Baik Pak Heru. Terima kasih banyak
ya Pak 🙏🙏
[24/7 17.07] Pak Heru Nglanggeran: Ini nomornya kalau blm ganti
mas
[24/7 10.54] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, kalau nomor whatsappnya Pak Sugiyanto ada nggak ya?
[24/7 17.07] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
[24/7 17.10] prismanto atmaji: Ohh okok Pak Heru. Terima kasih
banyak ya Pak 🙏🙏
[24/7 17.15] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas
[1/9 12.30] prismanto atmaji: Selamat siang Pak Heru. Mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya, Apa Bapak
punya alamat website resmi BUMDes Tunas Mandiri ya? Terima
kasih sebelumnya 🙏🙏
[1/9 13.44] Pak Heru Nglanggeran: Selamat siang mas. Website
belum punya mas
[1/9 13.45] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Heru. Terima kasih
Pak 🙏🙏
[1/9 13.50] Pak Heru Nglanggeran: Sama-sama mas 🙏
[27/10 14.44] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Heru. Mohon
maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya mau tanya, Apakah
dulu badan usaha BUMDes Tunas Mandiri itu pernah
mengeluarkan biaya-biaya promosi didalam mengangkat unit usaha
wisata bisa dikenal oleh masyarakat luas ya?
[27/10 15.42] Pak Heru Nglanggeran: Sore mas.. Support saat ada
event MTB mas berupa door prize,
[27/10 15.43] Pak Heru Nglanggeran: Kalau promosi secara
langsung belum mas
[27/10 15.44] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Nasrodin. Terima
kasih banyak ya Pak 🙏🙏
[12/11 09.06] prismanto atmaji: Selamat Pagi Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, untuk rapat rutin bulanan BUMDes Tunas Mandiri itu
biasanya secara normal dilaksanakan tiap tgl berapa ya Pak? Terima
kasih sebelumnya
[12/11 09.11] Pak Heru Nglanggeran: Selamat pagi mas, tgl 12 mas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
257

143 P:
144
145 P:
146
147
148

[12/11 09.12] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Pak Heru. Terima kasih
banyak ya Pak atas infonya
[12/11 16.00] prismanto atmaji: Selamat sore Pak Heru. Saya mau
tanya Pak, Apakah pengawas itu selama ini juga diikutsertakan pada
rapat rutin bulanan BUMDes Tunas Mandiri ya? Terima kasih
sebelumnya 🙏🙏
149 S: [12/11 16.36] Pak Heru Nglanggeran: Kadang ada yg ikut mas
150 P: [12/11 16.37] prismanto atmaji: Ohh baik Pak Heru. Terima kasih
151
ya Pak 🙏🙏
152 S: [12/11 16.43] Pak Heru Nglanggeran: Samasama mas
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LAMPIRAN 14
TRANSKRIP ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
DATA PERCAKAPAN MELALUI APLIKASI MOBILE CHAT WhatsApp
IBU WANTIRAH
(Staf Unit Divisi Grosir BUMDes Tunas Mandiri Periode 2016-2021)

Baris
1 P:
2
3
4
5
6
7 P:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S:

P:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
P:

Percakapan
[28/8 08.13] prismanto atmaji: Selamat pagi Bu Wantirah.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya
Bu, Apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha
pengelolaan sampah BUMDes Tunas Mandiri ya? Kemarin saat
saya observasi disana ada jasa pengambilan sampah & pupuk
kompos, Apakah ada produk yg lain Bu?
[28/8 08.13] prismanto atmaji: Terima kasih sebelumnya 🙏🙏
[28/8 08.14] prismanto atmaji: Ini saya Aji Bu. Saya yang
kemarin datang ke sekretariat BUMDes Tunas Mandiri
[28/8 08.34] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Wa laikumsalam
ms,
Ini sudah mau mulai ternak magot mas, sudah di buat tempatnya
[28/8 08.37] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah
[28/8 08.39] prismanto atmaji: Berarti sudah mulai produksi
untuk pupuk kasgotnya ya Bu?
[28/8 08.46] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Ini masih nunggu
pendampingan ms,
[28/8 08.52] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah. Terima
kasih banyak ya Bu atas informasinya 🙏🙏
[28/8 08.58] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Iya sama sama mas,
[28/8 09.19] prismanto atmaji: Satu hal lagi Bu Wantirah. Saya
boleh minta foto-foto untuk produk pupuk komposnya Bu?
[28/8 09.27] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Maaf mas
,sementara ini saya libur
[28/8 09.30] prismanto atmaji: Ohh Begitu ya Bu. Baik Bu tidak
apa2
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[28/8 09.30] prismanto atmaji: Terima kasih banyak ya Bu
🙏🙏
[28/8 09.50] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Iya sama sama
mas,
[28/8 17.09] prismanto atmaji: Selamat sore Bu Wantirah.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya
Bu, Untuk suku bunga pinjaman dan tabungan di UED SP itu
berapa persen ya?
[28/8 18.13] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Bunga pinjaman 1.5
persen
[28/8 18.31] prismanto atmaji: Itu hitungannya per bulan atau
per tahun ya Bu?
[28/8 18.54] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Perbulan, kalau
bayar tepat waktu dapaat kembalian, namana IPTW ( insentif
pengembalian tepat waktu)
[28/8 18.55] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah
[28/8 18.56] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu, untuk suku
bunga tabungannya sendiri berapa persen ya Bu?
[28/8 19.22] Mbak Wanti GB Nglanggeran: 0.05 per tahun, sama
dapat SHU
[28/8 19.30] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah 🙏🙏
[28/8 19.31] prismanto atmaji: Satu hal lagi Bu, kalau untuk
batas minimal dan masimal pinjaman di UED SP itu berapa ya
nominalnya?
[28/8 19.41] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Maksimal 5x jumlah
tabungan, jangka waktu angsuran di bayar 5x, 10x ,15x.20x
[28/8 19.43] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Bu
[28/8 19.45] prismanto atmaji: Kalau boleh tahu lagi Bu soal
UED SP, Apakah ada batasan pengembalian pinjaman ya?
Batasan sampai berapa Bulan gitu Bu?
[28/8 19.48] Mbak Wanti GB Nglanggeran: La iya itu mas, mau
di bayar berapa kali anggota tinggal pilih, 5x ,10x, 15x ,atau 20
kali
[28/8 19.49] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah 🙏🙏
[28/8 19.51] prismanto atmaji: Untuk rapat anggota tahunan dan
pembagian SHU disenlenggarakan di balai desa Nglanggeran ya
Bu?
[28/8 19.56] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Iya mas,
[28/8 19.59] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah
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[28/8 20.00] prismanto atmaji: Terima kasih banyak ya Bu atas
informasinya 🙏🙏
[28/8 20.02] prismanto atmaji: Semoga Tuhan Allah SWT
membalas kebaikan-kebaikan Ibu. Sekali-lagi saya ucapkan
terima kasih banyak Bu 🙏🙏
[28/8 20.09] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Aamiin ...,iya mas
sama sama ,semoga mas di lancarkan segala urusannya....,
Kalo ada yg bs saya bantu hubungi lg nggak apa",
[28/8 20.21] prismanto atmaji: Siap2 Bu Wantirah 🙏🙏
[28/8 20.22] Mbak Wanti GB Nglanggeran: 🙏🙏
[28/8 20.27] prismanto atmaji: Mohon maaf Bu Wantirah, saya
tadi kelewatan mau tanya perihal sanksi yg nantinya akan
didapatkan oleh anggota UED SP jika tidak mengembalikan
pinjaman tepat waktu. Untuk sanksi perihal diatas bagaimana ya
Bu?
[28/8 20.28] prismanto atmaji: Apakah sanksi berupa teguran
atau gimana ya Bu? Boleh diceritakan Bu?
[28/8 20.31] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Ya kalo gak tepat
waktu gak dapat IPTW
[28/8 20.31] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Ada yg dpt surat
teguran juga
[28/8 20.33] prismanto atmaji: Ohh begitu ya Bu. Baik Bu
Wantirah 🙏🙏
[28/8 20.34] prismanto atmaji: Terima kasih banyak Bu atas
informasinya 🙏🙏
[28/8 20.49] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Sama sama mas
[1/9 12.34] prismanto atmaji: Selamat siang Bu Wantirah.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya
terkait IPTW Bu, Besaran IPTW itu berapa persen ya dr
pinjaman?
[1/9 12.34] prismanto atmaji: Terima kasih sebelumnya Bu 🙏🙏
[1/9 12.43] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Selamat siang mas,
ngitungnya ,jumlah jasa masuk di kali 25%
[1/9 12.48] prismanto atmaji: Jumlah jasa masuk itu berarti total
bunga pinjaman selama rentang waktu tertentu sampe pelunasan
ya Bu?
[1/9 13.08] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Iya ms,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
261

105
106
107
108
109
110
111
112

S:
P:

S:
P:

[1/9 13.09] prismanto atmaji: Ohh Baik2 Bu Wantirah. Terima
kasih banyak ya Bu 🙏🙏
[1/9 13.11] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Sama" mas
[1/9 13.12] prismanto atmaji: Ohh iya Bu, kalau boleh tahu
sekretariat BUMDes Tunas Mandiri ada di Gunung Butak ya?
Itu Rt. dan Rw. berapa ya Bu?
[1/9 13.21] Mbak Wanti GB Nglanggeran: Gunungbutak, rt 20
rw 05
[1/9 13.29] prismanto atmaji: Ohh Baik Bu Wantirah 🙏🙏
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LAMPIRAN 15
MATERI WAWANCARA SISTEMATIK
Wawancara Sistematik Bersama Bapak Ahmad Nasrodin (Ketua BUMDes
Tunas Mandiri Periode 2016-2021) Pada Tanggal 01 September 2020
bertempat di Rumah Bapak Ahmad Nasrodin

 Pembukaan: Selamat pagi Pak Nasrodin. Mohon maaf ya Pak mengganggu
waktunya sebentar. Saya disini bermaksud mau wawancara dengan Bapak
perihal seluk beluk pendirian BUMDes Tunas Mandiri dan juga kinerja
masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Tunas Mandiri. Saya mau
menuliskan hasil data atas wawancara ini untuk pengembangan penulisan lebih
lanjut di Bab IV Pak tentang gambaran umum atau profil BUMDes Tunas
Mandiri. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai ya Pak..
 Isi Pertanyaan:
1. Saya mau tahu lebih jauh seluk beluk pendirian BUMDes Tunas Mandiri.
Apakah boleh diceritakan ya Pak? Serta tambahan, keuntungan masingmasing unit usaha per tahun?
2. Apakah boleh diceritakan juga mengenai perjuangan dan semangat gotongroyong didalam pendirian dan perkembangan BUMDes Tunas Mandiri?
Ada yang sampai dikorbankan?
3. Apakah boleh disebutkan tujuan-tujuan pokok BUMDes Tunas Mandiri?
4. Dimana tempat sekretariat BUMDes Tunas Mandiri berada?
5. Saat ini merupakan masa periode jabatan tahun berapa sampai berapa ya?
6. Apa saja hambatan-hambatan yang pernah/sedang dialami BUMDes Tunas
Mandiri?
7. Siapa saja yang dulu ikut serta dalam musyawarah pendirian BUMDes
Tunas Mandiri?
8. Bagaimana alur pemilihan dan penetapan kepengurusan BUMDes Tunas
Mandiri?
9. Apakah ada website resmi BUMDes Tunas Mandiri?
10. Berapa modal awal pendirian BUMDes Tunas Mandiri?
11. Berapa porsentase dari total keuntungan BUMDes Tunas Mandiri yang
diberikan ke desa Nglanggeran tiap tahunnya?
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12. Berapa porsentase dari total keuntungan BUMDes Tunas Mandiri yang
diberikan ke daerah kabupaten GunungKidul? Mampu menyumbangkan
berapa persen ke PAD tiap tahunnya?
13. Dari keuntungan BUMDes per tahun yang didapat, keuntungan tersebut
akan dialokasikan untuk apa saja? Terkait pembelanjaannya Pak Nasrodin?
14. Tiap tanggal berapa rapat rutin bulanan BUMDes Tunas Mandiri
dilaksanakan? Perihal apa saja pembahasannya?
15. Biasanya SHU UED SP akan dibagikan kepada anggotanya pada bulan apa
ya Pak?
16. Bagaimana pemasaran pupuk kompos KSM 3R saat ini?
17. Bagaimana pemasaran untuk usaha unit grosir? Apakah dengan membuka
took atau seperti apa ya?
18. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi anggota UED SP?
19. Untuk bunga UED SP sendiri perhitungannya menggunakan mekanisme
bunga flat atau mekanisme perhitungan bunga menurun (RC) ya?
 Penutup: Sekian dulu ya Pak wawancara dengan Bapak pada kesempatan yang
baik kali ini. Terima kasih banyak ya Pak atas informasi-informasi yang sudah
diberikan kepada saya. Kedepan kalau seandainya saya butuh data yang lain
lagi, saya akan kesini lagi ya Pak. Sekali-lagi saya ucapkan terima kasih banyak
ya Pak.
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LAMPIRAN 16
MATERI WAWANCARA SISTEMATIK
Wawancara Sistematik Bersama Bapak Ahmad Nasrodin (Ketua BUMDes
Tunas Mandiri Periode 2016-2021) Pada Tanggal 25 Oktober 2020
bertempat di Rumah Bapak Ahmad Nasrodin

 Pembukaan: Selamat pagi/siang/sore Pak Nasrodin. Mohon maaf ya Pak
mengganggu waktunya sebentar. Saya disini bermaksud mau wawancara
dengan Bapak perihal “Peranan jaringan sosial didalam pengaruhnya pada tata
kelola BUMDes yang demokratis” yang ada di BUMDes Tunas Mandiri. Saya
mau menuliskan hasil data atas wawancara ini untuk pengembangan penulisan
lebih lanjut di Bab V Pak tentang analisis data dan pembahasan. Untuk
mempersingkat waktu, saya mulai ya Pak.
 Isi Pertanyaan:
Aspek Jaringan Sosial
1. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
pusat ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak secara spesifik?
2. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah pusat itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri? Tambahan, Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak?
3. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
daerah ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak secara
spesifik?
4. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah daerah itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
5. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
desa ya Pak?
6. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah desa itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
7. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa ya Pak?
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8. Adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak?
9. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke kelompok
sadar wisata (Pokdarwis)?
10. Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak?
11. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke organisasi
karang taruna?
12. Adakah peranan jaringan-jaringan dari organisasi karang taruna itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya seperti
apa ya Pak?
13. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pihak swasta
(BUMS) ya?
14. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pihak swasta itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya seperti apa ya Pak?
Aspek Keuangan/Ekonomi
15. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi untuk mencari dan
memanfaatkan celah/peluang bisnis di pasar?
16. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membantu
penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan
transaksi ekonomi di BUMDes?
17. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membuka lapangan
pekerjaan baru baik secara langsung ataupun tidak langsung?
18. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit/pinjaman modal usaha dalam rangka
mengembangkan bisnis BUMDes?
19. Apakah nilai-nilai dan norma-norma yang melekat di seluruh anggota
BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung kinerja positif BUMDes?
Boleh diberikan contoh Pak nilai-nilai dan norma-norma apa saja yang ada
di benak seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri?
20. Apakah rasa kepercayaan yang terbentuk & terjalin antara pengelola
dengan anggota mampu mendukung raihan usaha pencapaian atas target
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri?
21. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
seluruh anggota BUMDes?
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Aspek Manajerial
22. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam upaya membantu meraih prestasi/penghargaan
(pengakuan) atas pengelolaan usaha BUMDes?
23. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam upaya mendapatkan akses tempat pemasaran?
24. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mengatasi
kelangkaan informasi pasar yang sering timbul pada operasionalisasi usaha
bisnis?
25. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi pada upaya membantu
penyebaran inovasi-inovasi bisnis?
26. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mendukung
kinerja positif BUMDes? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak?
Aspek Tradisi
27. Apakah masih ada kegiatan gotong royong di masyarakat ya? Biasanya
kegiatan gotong royong itu dilaksanakan tiap seminggu sekali atau sebulan
sekali ya Pak? Tambahan, boleh diberikan contoh kegiatan gotong royong
di masyarakat seperti apa saja ya?
28. Apakah masih ada kegiatan “nyakruk” atau pos ronda di masyarakat ya?
Mengapa kegiatan “nyakruk” atau pos ronda itu tetap dilestarikan dan
dilaksanakan ya?
29. Apakah masih ada kegiatan silahturahmi antarwarga ya? Boleh diberikan
contoh-contohnya Pak? Kegiatannya seperti apa?
30. Apakah disini itu acara-acara pertemuan warga partisipannya masih tinggi
ya? Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
31. Apakah kaum muda (pemuda-pemudi) desa Nglanggeran itu masih aktif
terlibat pada pertemuan warga ya? Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya
seperti apa ya?
32. Apakah disini itu sekarang tingkat urbanisasi kaum muda rendah ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
33. Apakah disini itu keterlibatan kaum muda (pemuda-pemudi) pada
penyelenggaraan acara tradisi atau budaya dimasyarakat masih tinggi ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
34. Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi penurunan tingkat cadangan
modal sosial ya Pak? Kalau kaitannya pada kaum muda sendiri terkait
cadangan modal sosial seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan dan diceritakan
Pak? (indikator cadangan modal sosial: aktif pada pertemuan warga, aktif
terlibat pada penyelenggaraan acara-acara tradisi atau budaya di
masyarakat, terkait dengan tindakan kriminalitas, perilaku, etika, dsb.).
kalau menurut Bapak sendiri, penyebabnya itu dikarenakan apa ya Pak?
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Aspek Demokrasi Representatif
35. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong & menekan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola berdasarkan cara
musyawarah mufakat? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak?
36. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong & menekan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola dengan tetap selalu
memperhatikan asas kerakyatan (dalam arti dari anggota, oleh anggota, dan
untuk anggota)? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak seperti apa menurut
Bapak sendiri?
37. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membentuk & menjaga
pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis dalam arti pengelolaan
tetap berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran dan mengatakan
kebenaran)?
38. Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan pengelola badan
usaha BUMDes Tunas Mandiri ya Pak? Menurut Bapak sendiri
bagaimana?
39. Apakah saat ini ada rasa kepercayaan yang terjalin antarpengelola
BUMDes Tunas Mandiri ya? Bapak sendiri melihatnya seperti apa?
40. Menurut pendapat Bapak, Apakah jalannya operasional kegiatan usaha
BUMDes Tunas Mandiri sudah didasarkan pada prinsip dalam kerangka
kerja sistem demokrasi berbasis kepercayaan ya?
41. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola BUMDes Tunas Mandiri
selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang adanya kegiatan
wisata ya? Boleh dikasih contoh-contoh penyampaian informasinya seperti
apa Pak?
42. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola selalu memberikan informasi
mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri
kepada elemen masyarakat atau stakeholder terkait ya? Itu biasanya
penyampaian informasi terkait dengan hal itu seperti apa ya Pak? Apakah
satu tahun sekali atau bagaimana? Trus biasanya itu pihak-pihak yang
diberikan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes
Tunas Mandiri itu siapa saja ya?
43. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
oleh pengelolanya sudah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan
keterbukaan ya?
44. Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri ya?
Biasanya regenerasi itu dilakukan tiap rentang waktu berapa ya?
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45. Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan adanya jaringan sosial (kontak
atau relasi) dapat mempengaruhi sikap pengelola didalam melayani
anggotnya ya Pak? Maksudnya pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
46. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mencegah atau meminimalisir adanya/kemungkinan
terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh
pengelola ya Pak? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak peranan kontak
atau relasi tersebut?
47. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membantu memonitoring atau mengawasi kinerja pengelola atas pengelolaan unit-unit
usaha BUMDes Tunas Mandiri ya?
48. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam melayani
anggotanya? Maksudnya pengelola menjadi mempunyai sikap aspiratif
seperti itu?
49. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam mengelola unit-unit
usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan selalu memperhatikan dan
menekankan pada aspek kelestarian lingkungan? Menjadi ada dorongan
kearah sana gitu Pak?
50. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, Apakah kesimpulannya ada peranan
jaringan sosial (kontak atau relasi) didalam mendorong dan menekan
pengelolaan usaha-usaha bisnis BUMDes dilakukan/dijalankan secara
demokratis ya?
 Penutup: Sekian dulu Pak wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan dan
waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali-lagi saya ucapkan terima kasih
banyak ya Pak.
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LAMPIRAN 17
MATERI WAWANCARA SISTEMATIK
Wawancara Sistematik Bersama Bapak Heru (Bendahara II BUMDes Tunas
Mandiri Periode 2016-2021) Pada Tanggal 25 Oktober 2020
bertempat di Sekretariat Pokdarwis Nglanggeran

 Pembukaan: Selamat pagi/siang/sore Pak Heru. Mohon maaf ya Pak
mengganggu waktunya sebentar. Saya disini bermaksud mau wawancara
dengan Bapak perihal “Peranan jaringan sosial didalam pengaruhnya pada tata
kelola BUMDes yang demokratis” yang ada di BUMDes Tunas Mandiri. Saya
mau menuliskan hasil data atas wawancara ini untuk pengembangan penulisan
lebih lanjut di Bab V Pak tentang analisis data dan pembahasan. Untuk
mempersingkat waktu, saya mulai ya Pak.
 Isi Pertanyaan:
Aspek Jaringan Sosial
51. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
pusat ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak secara spesifik?
52. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah pusat itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri? Tambahan, Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak?
53. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
daerah ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak secara
spesifik?
54. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah daerah itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
55. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
desa ya Pak?
56. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah desa itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
57. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa ya Pak?
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58. Adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak?
59. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke kelompok
sadar wisata (Pokdarwis)?
60. Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak?
61. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke organisasi
karang taruna?
62. Adakah peranan jaringan-jaringan dari organisasi karang taruna itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya seperti
apa ya Pak?
63. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pihak swasta
(BUMS) ya?
64. Adakah peranan jaringan-jaringan dari pihak swasta itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya seperti apa ya Pak?
Aspek Keuangan/Ekonomi
65. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi untuk mencari dan
memanfaatkan celah/peluang bisnis di pasar?
66. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membantu
penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan
transaksi ekonomi di BUMDes?
67. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membuka lapangan
pekerjaan baru baik secara langsung ataupun tidak langsung?
68. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit/pinjaman modal usaha dalam rangka
mengembangkan bisnis BUMDes?
69. Apakah nilai-nilai dan norma-norma yang melekat di seluruh anggota
BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung kinerja positif BUMDes?
Boleh diberikan contoh Pak nilai-nilai dan norma-norma apa saja yang ada
di benak seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri?
70. Apakah rasa kepercayaan yang terbentuk & terjalin antara pengelola
dengan anggota mampu mendukung raihan usaha pencapaian atas target
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri?
71. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
seluruh anggota BUMDes?
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Aspek Manajerial
72. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam upaya membantu meraih prestasi/penghargaan
(pengakuan) atas pengelolaan usaha BUMDes?
73. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam upaya mendapatkan akses tempat pemasaran?
74. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mengatasi
kelangkaan informasi pasar yang sering timbul pada operasionalisasi usaha
bisnis?
75. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi pada upaya membantu
penyebaran inovasi-inovasi bisnis?
76. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mendukung
kinerja positif BUMDes? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak?
Aspek Tradisi
77. Apakah masih ada kegiatan gotong royong di masyarakat ya? Biasanya
kegiatan gotong royong itu dilaksanakan tiap seminggu sekali atau sebulan
sekali ya Pak? Tambahan, boleh diberikan contoh kegiatan gotong royong
di masyarakat seperti apa saja ya?
78. Apakah masih ada kegiatan “nyakruk” atau pos ronda di masyarakat ya?
Mengapa kegiatan “nyakruk” atau pos ronda itu tetap dilestarikan dan
dilaksanakan ya?
79. Apakah masih ada kegiatan silahturahmi antarwarga ya? Boleh diberikan
contoh-contohnya Pak? Kegiatannya seperti apa?
80. Apakah disini itu acara-acara pertemuan warga partisipannya masih tinggi
ya? Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
81. Apakah kaum muda (pemuda-pemudi) desa Nglanggeran itu masih aktif
terlibat pada pertemuan warga ya? Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya
seperti apa ya?
82. Apakah disini itu sekarang tingkat urbanisasi kaum muda rendah ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
83. Apakah disini itu keterlibatan kaum muda (pemuda-pemudi) pada
penyelenggaraan acara tradisi atau budaya dimasyarakat masih tinggi ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
84. Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi penurunan tingkat cadangan
modal sosial ya Pak? Kalau kaitannya pada kaum muda sendiri terkait
cadangan modal sosial seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan dan diceritakan
Pak? (indikator cadangan modal sosial: aktif pada pertemuan warga, aktif
terlibat pada penyelenggaraan acara-acara tradisi atau budaya di
masyarakat, terkait dengan tindakan kriminalitas, perilaku, etika, dsb.).
kalau menurut Bapak sendiri, penyebabnya itu dikarenakan apa ya Pak?
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Aspek Demokrasi Representatif
85. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong & menekan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola berdasarkan cara
musyawarah mufakat? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak?
86. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong & menekan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola dengan tetap selalu
memperhatikan asas kerakyatan (dalam arti dari anggota, oleh anggota, dan
untuk anggota)? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak seperti apa menurut
Bapak sendiri?
87. Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membentuk & menjaga
pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis dalam arti pengelolaan
tetap berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran dan mengatakan
kebenaran)?
88. Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan pengelola badan
usaha BUMDes Tunas Mandiri ya Pak? Menurut Bapak sendiri
bagaimana?
89. Apakah saat ini ada rasa kepercayaan yang terjalin antarpengelola
BUMDes Tunas Mandiri ya? Bapak sendiri melihatnya seperti apa?
90. Menurut pendapat Bapak, Apakah jalannya operasional kegiatan usaha
BUMDes Tunas Mandiri sudah didasarkan pada prinsip dalam kerangka
kerja sistem demokrasi berbasis kepercayaan ya?
91. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola BUMDes Tunas Mandiri
selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang adanya kegiatan
wisata ya? Boleh dikasih contoh-contoh penyampaian informasinya seperti
apa Pak?
92. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola selalu memberikan informasi
mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri
kepada elemen masyarakat atau stakeholder terkait ya? Itu biasanya
penyampaian informasi terkait dengan hal itu seperti apa ya Pak? Apakah
satu tahun sekali atau bagaimana? Trus biasanya itu pihak-pihak yang
diberikan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes
Tunas Mandiri itu siapa saja ya?
93. Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
oleh pengelolanya sudah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan
keterbukaan ya?
94. Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri ya?
Biasanya regenerasi itu dilakukan tiap rentang waktu berapa ya?
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95. Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan adanya jaringan sosial (kontak
atau relasi) dapat mempengaruhi sikap pengelola didalam melayani
anggotnya ya Pak? Maksudnya pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
96. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mencegah atau meminimalisir adanya/kemungkinan
terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh
pengelola ya Pak? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak peranan kontak
atau relasi tersebut?
97. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membantu memonitoring atau mengawasi kinerja pengelola atas pengelolaan unit-unit
usaha BUMDes Tunas Mandiri ya?
98. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam melayani
anggotanya? Maksudnya pengelola menjadi mempunyai sikap aspiratif
seperti itu?
99. Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau
relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam mengelola unit-unit
usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan selalu memperhatikan dan
menekankan pada aspek kelestarian lingkungan? Menjadi ada dorongan
kearah sana gitu Pak?
100.
Pertanyaan terakhir dari saya Pak, Apakah kesimpulannya ada
peranan jaringan sosial (kontak atau relasi) didalam mendorong dan
menekan pengelolaan usaha-usaha bisnis BUMDes dilakukan/dijalankan
secara demokratis ya?
 Penutup: Sekian dulu Pak wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan dan
waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali-lagi saya ucapkan terima kasih
banyak ya Pak.
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LAMPIRAN 18
MATERI WAWANCARA SISTEMATIK
Wawancara Sistematik Bersama Bapak Ponijo (Ketua Pengawas BUMDes
Tunas Mandiri Periode 2016-2021) Pada Tanggal 26 Oktober 2020
bertempat di Rumah Bapak Ponijo

 Pembukaan: Selamat pagi/siang/sore Pak Ponijo. Mohon maaf ya Pak
mengganggu waktunya sebentar. Saya disini bermaksud mau wawancara
dengan Bapak perihal “Peranan jaringan sosial didalam pengaruhnya pada tata
kelola BUMDes yang demokratis” yang ada di BUMDes Tunas Mandiri. Saya
mau menuliskan hasil data atas wawancara ini untuk pengembangan penulisan
lebih lanjut di Bab V Pak tentang analisis data dan pembahasan. Untuk
mempersingkat waktu, saya mulai ya Pak.
 Isi Pertanyaan:
Aspek Jaringan Sosial
101.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
pemerintah pusat ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak
secara spesifik?
102.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah pusat itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri? Tambahan, Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak?
103.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
pemerintah daerah ya Pak? Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak
secara spesifik?
104.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah daerah itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
105.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
pemerintah desa ya Pak?
106.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah desa itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
107.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa ya Pak?
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108.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak?
109.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
kelompok sadar wisata (Pokdarwis)?
110.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak?
111.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
organisasi karang taruna?
112.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari organisasi karang taruna itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya
seperti apa ya Pak?
113.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pihak
swasta (BUMS) ya?
114.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari pihak swasta itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Tambahan, Manfaatnya seperti
apa ya Pak?
Aspek Keuangan/Ekonomi
115.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi untuk mencari dan
memanfaatkan celah/peluang bisnis di pasar?
116.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membantu
penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan
transaksi ekonomi di BUMDes?
117.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membuka
lapangan pekerjaan baru baik secara langsung ataupun tidak langsung?
118.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit/pinjaman modal usaha dalam rangka
mengembangkan bisnis BUMDes?
119.
Apakah nilai-nilai dan norma-norma yang melekat di seluruh
anggota BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung kinerja positif
BUMDes? Boleh diberikan contoh Pak nilai-nilai dan norma-norma apa
saja yang ada di benak seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri?
120.
Apakah rasa kepercayaan yang terbentuk & terjalin antara pengelola
dengan anggota mampu mendukung raihan usaha pencapaian atas target
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri?
121.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri dalam memberikan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes?
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Aspek Manajerial
122.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri dalam upaya membantu meraih
prestasi/penghargaan (pengakuan) atas pengelolaan usaha BUMDes?
123.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri dalam upaya mendapatkan akses tempat
pemasaran?
124.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mengatasi
kelangkaan informasi pasar yang sering timbul pada operasionalisasi usaha
bisnis?
125.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi pada upaya membantu
penyebaran inovasi-inovasi bisnis?
126.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mendukung
kinerja positif BUMDes? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak?
Aspek Tradisi
127.
Apakah masih ada kegiatan gotong royong di masyarakat ya?
Biasanya kegiatan gotong royong itu dilaksanakan tiap seminggu sekali
atau sebulan sekali ya Pak? Tambahan, boleh diberikan contoh kegiatan
gotong royong di masyarakat seperti apa saja ya?
128.
Apakah masih ada kegiatan “nyakruk” atau pos ronda di masyarakat
ya? Mengapa kegiatan “nyakruk” atau pos ronda itu tetap dilestarikan dan
dilaksanakan ya?
129.
Apakah masih ada kegiatan silahturahmi antarwarga ya? Boleh
diberikan contoh-contohnya Pak? Kegiatannya seperti apa?
130.
Apakah disini itu acara-acara pertemuan warga partisipannya masih
tinggi ya? Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
131.
Apakah kaum muda (pemuda-pemudi) desa Nglanggeran itu masih
aktif terlibat pada pertemuan warga ya? Menurut Bapak sendiri, buktibuktinya seperti apa ya?
132.
Apakah disini itu sekarang tingkat urbanisasi kaum muda rendah ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
133.
Apakah disini itu keterlibatan kaum muda (pemuda-pemudi) pada
penyelenggaraan acara tradisi atau budaya dimasyarakat masih tinggi ya?
Menurut Bapak sendiri, bukti-buktinya seperti apa ya?
134.
Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi penurunan tingkat
cadangan modal sosial ya Pak? Kalau kaitannya pada kaum muda sendiri
terkait cadangan modal sosial seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan dan
diceritakan Pak? (indikator cadangan modal sosial: aktif pada pertemuan
warga, aktif terlibat pada penyelenggaraan acara-acara tradisi atau budaya
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di masyarakat, terkait dengan tindakan kriminalitas, perilaku, etika, dsb.).
kalau menurut Bapak sendiri, penyebabnya itu dikarenakan apa ya Pak?
Aspek Demokrasi Representatif
135.
Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong &
menekan pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola berdasarkan
cara musyawarah mufakat? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak?
136.
Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong &
menekan pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola dengan tetap
selalu memperhatikan asas kerakyatan (dalam arti dari anggota, oleh
anggota, dan untuk anggota)? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak seperti
apa menurut Bapak sendiri?
137.
Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membentuk &
menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis dalam arti
pengelolaan tetap berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran dan
mengatakan kebenaran)?
138.
Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan pengelola
badan usaha BUMDes Tunas Mandiri ya Pak? Menurut Bapak sendiri
bagaimana?
139.
Apakah saat ini ada rasa kepercayaan yang terjalin antarpengelola
BUMDes Tunas Mandiri ya? Bapak sendiri melihatnya seperti apa?
140.
Menurut pendapat Bapak, Apakah jalannya operasional kegiatan
usaha BUMDes Tunas Mandiri sudah didasarkan pada prinsip dalam
kerangka kerja sistem demokrasi berbasis kepercayaan ya?
141.
Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola BUMDes Tunas
Mandiri selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang adanya
kegiatan wisata ya? Boleh dikasih contoh-contoh penyampaian
informasinya seperti apa Pak?
142.
Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola selalu memberikan
informasi mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes
Tunas Mandiri kepada elemen masyarakat atau stakeholder terkait ya? Itu
biasanya penyampaian informasi terkait dengan hal itu seperti apa ya Pak?
Apakah satu tahun sekali atau bagaimana? Trus biasanya itu pihak-pihak
yang diberikan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes
Tunas Mandiri itu siapa saja ya?
143.
Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelolaan BUMDes Tunas
Mandiri oleh pengelolanya sudah dijalankan berdasarkan prinsip
transparansi dan keterbukaan ya?
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144.
Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri
ya? Biasanya regenerasi itu dilakukan tiap rentang waktu berapa ya?
145.
Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan adanya jaringan sosial
(kontak atau relasi) dapat mempengaruhi sikap pengelola didalam melayani
anggotnya ya Pak? Maksudnya pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
146.
Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
(kontak atau relasi) didalam mencegah atau meminimalisir
adanya/kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang
mungkin dilakukan oleh pengelola ya Pak? Boleh dijelaskan Pak seperti
apa Pak peranan kontak atau relasi tersebut?
147.
Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
(kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam
membantu me-monitoring atau mengawasi kinerja pengelola atas
pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri ya?
148.
Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
(kontak atau relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam
melayani anggotanya? Maksudnya pengelola menjadi mempunyai sikap
aspiratif seperti itu?
149.
Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
(kontak atau relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam
mengelola unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan selalu
memperhatikan dan menekankan pada aspek kelestarian lingkungan?
Menjadi ada dorongan kearah sana gitu Pak?
150.
Pertanyaan terakhir dari saya Pak, Apakah kesimpulannya ada
peranan jaringan sosial (kontak atau relasi) didalam mendorong dan
menekan pengelolaan usaha-usaha bisnis BUMDes dilakukan/dijalankan
secara demokratis ya?
 Penutup: Sekian dulu Pak wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan dan
waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali-lagi saya ucapkan terima kasih
banyak ya Pak.
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LAMPIRAN 19
HASIL TRANSKRIP DATA ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
WAWANCARA BERSAMA BAPAK AHMAD NASRODIN
KODE (S1.W2)

Informasi Narasumber
Nama
Jabatan

:
:

Telepon

:

Bapak Ahamd Nasrodin
Direktur BUMDes Tunas Mandiri Periode
Masa Jabatan 2016-2021
+62 812-7375-xxx

Informasi Umum Badan Usaha
Nama

:

Alamat

:

Kota

:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas
Mandiri
Padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 05;
Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab.
GunungKidul, DIY
GunungKidul

:
:
:
:
:
:
:

Ahmad Nasrodin, S.Pd.
53 Tahun
Laki-laki
Direktur BUMDes Tunas Mandiri
3 Tahun (sejak 2016)
S1
Kawin

Identitas Narasumber
Nama
Umur
Jenis Kelamin
Jabatan
Lama Bekerja
Pendidikan
Status Perkawinan
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Keterangan Wawancara
Tanggal Wawancara
Tempat Wawancara
Waktu Wawancara
Kode Transkrip
Keterangan

:
:
:
:
:
:
:

Minggu, 25 Oktober 2020
Rumah Bapak Ahmad Nasrodin
Sekitar pukul 09:00 WIB
S1.W2 (Subjek 1, Wawancara 2)
- P : Pewawancara / Interviewer
- S : Subjek / Interviewee
- Kalimat atau frase yang digarisbawahi merupakan
data penting yang dimasukkan ke dalam
kategorisasi data.

Gambaran Situasi Pada Pengambilan Data Wawancara
Saat itu wawancara dilakukan di halaman rumah subjek (Bapak Ahmad
Nasrodin) sekitar pukul 09:00 WIB s.d. 10:27 WIB. Suasana pagi itu sangat
cerah dan nyaman. Selanjutnya, pewawancara dan subjek melakukan
wawancara untuk meminta keterangan atau data berkaitan dengan pokok
permasalahan dengan duduk berhadap-hadapan sambil ditemani dua cangkir teh
yang telah atau sebelumnya disajikan oleh salah satu anaknya sebagai bentuk
keramahan dan penghormatan bagi tamu yang datang. Terdapat dua x-banner
milik unit grosir BUMDes Tunas Mandiri bertuliskan “Toko Grosir Rizki
Barokah” yang sengaja dipajang oleh subjek sebagai bentuk promosi. Sebagai
tambahan, pelaksanaan wawancara tersebut berlangsung cukup lama dengan
durasi waktu 1 jam 20 menit 37 detik.
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Baris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Transkrip Wawancara
P: Selamat pagi Pak Nasrodin. Mohon maaf mengganggu waktunya
sebentar. Saya disini bermaksud mau wawancara dengan Bapak
perihal peranan jaringan sosial Pak didalam pengaruhnya pada tata
kelola BUMDes yang demokratis yang ada di BUMDes Tunas
Mandiri sendiri. Saya mau menuliskan hasil data atas wawancara ini
untuk pengembangan penulisan lebih lanjut di Bab V Pak tentang
analisis data dan pembahasan. gitu pak. terus e.. langsung saja ke
pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu, saya mau tanya pak, apakah
BUMDes Tunas Mandiri punya kontak ke pemerintah pusat ya Pak?
Boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak secara spesifik?
S: kalau ke pemerintah pusat itu e.. untuk e.. apa yang BUMDes
langsung selama ini itu dan pernah kesini juga itu e.. itu Direktur
PUED itu Bapak Nugroho itu. itu dari kemendespdtt. Tapi kalau
yang kontak langsung itu kita itu sekarang di wisata mas kementrian
pariwisata kalau yang di wisata itu. kalau saya pribadi memang
nggak punya tapi teman-teman saya yang ada di wisata seperti Bapak
Mursidi, Mas Sugeng, Mas Aris itu langsung sama e apa ada
hubungan apa yo namanya itu ya semacam hubungan emosional lah.
selalu kontak selalu ya memberikan ya kita minta saran dan
memberikan saran kan gitu. itu seperti itu mas. kalau yang secara
spesifik itu mungkin istilah'e hitam diatas putih itu nggak ada mas.
kita nggak punya.
P: Jadi ada dua ya Pak yang pemerintah pusat itu dalam sangkutannya
dengan BUMDes itu. ada kemendespdtt sama kemenparekraf ya?
S: memang itu kan sudah memang itu sudah ada kerjasama to mas. jadi
e.. antara kemenpar sama kemendes ya itu memang sudah ada
kerjasama mas. jadi kalau disitu ada kemenpddtt ya pasti ada.. itu
yang BUMDes mengelola wisata biasanya. biasanya disitu sudah
pasti ada. seperti kita kan barusan untuk nglanggeran kan mau
dijadikan pilot project jadi waktu itu kita sebenarnya mau zoom
langsung ee Bapak Presiden. Tapi waktu itu Pak Presiden e apa ada
acara mendadak lah. nah itu akhirnya kita nunggu disitu sampai
seharian itu sama TVRI sama semua ya yang jogja itu nunggu sampai
sore itu. hanya kita zoom sama Bapak Mentri. sek sebentar. datanya
itu saya carikan.
P: yang kedua itu Pak. oh ya Pak, mau menyinggung sedikit saja itu
yang pilot project itu?
S: kegiatan yang didesa ini kan sekarang e sudah dihandle oleh
BUMDes
P: betul Pak
S: ya itu makanya yo nek scope nya desa kita kan desa wisata kan gitu.
jadi itu ya yang pertama itu biasanya yang dilihat itu oleh e
pemerintah pusat yo terutama yang berkaitan itu kegiatan yang disitu
itu e didalam opo yo kegiatannya itu bisa menghasilkan ekonomi
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banyak itu lho. lha itu kan kalau disini kan memang wisatanya. jadi
yang dilihat kayaknya itu. jadi kegiatan yang itu. yang wisata itu.
P: oo begitu pak. berarti e bisa digarisbawahi pengembangan
BUMDesa Tunas Mandiri juga ikut dijadikan pilot project juga Pak
sama desanya juga?
S: iya iya itu. ya kan karena ada BUMDes-nya kalau ngggak ada
BUMDes-nya mungkin nggak juga. ha karena sudah dikelola oleh
BUMDes itu akhirnya ada kelembagaan itu. kalau nggak tidak juga.
jadi seperti itu.
P: yang nomor dua itu pak. adakah peranan jaringan-jaringan dari
pemerintah pusat itu pak untuk perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri sendiri?
S: kalau peranannya yo jelas ada. maksudnya dalam arti kalau yang
seperti kemenpar yo. dia selalu memberi kontrobusi opo yo bukan
kontribusi yo semacam e bantuan itu lho bisa berbentuk fisik bisa
berbentuk semacam apa ya istilah'e itu panduan atau informasiinformasi yang terkait dengan kepariwisataan. yo semacam buku apa
itu kan termasuk bantuan juga. lha itu seperti itu. kalau istilah'e kalau
ada informasi apa mengenai perkembangan.
P: panduan tata kelola kepariwisataan?
S: iya kepariwisataan. itu kan setiap jam opo yo waktu itu pasti ada
perubahan to mas. gitu. lha ini bagaimana kalau e menerima tamu
dari luar negeri. lha itu kan seperti itu kan kalau ditampung seperti
ini kadang kalau nggak dikasih tahu kan nggak ngerti. lha seperti
umpama o kalau orang asing kalau mau ke toilet tidak bisa ke anu
duduk closet duduk harus closet jongkok. makanya itu kan kita harus
itu kan kalau nggak dikasih tahu dari seperti kemenpar. itu kan kita
nggak tahu itu. ya kalau di desa ya a yo yang penting bersih. kan gitu.
seperti itu. itu salah satunya yang e keliatan mas. nah itu.
P: sama tambahan aja Pak. Manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak?
Manfaatnya ada lagi Pak?
S: ya banyak mas. memang ya kita kan sebagai warga negara Indonesia
to ya maksudnya kalau dianu itu antara rakyat dengan pemimpinnya
kan gitu. itu kan yo memang kita harus saling bersinergi. gitu.
mereka kan melindungi kita. kan gitu. lha itu kan sudah jelas. tidak
ada izin kan kan nggak bisa. lha itu. legalitasnya
P: diberikan legalitas dan payung hukum?
S: iya payung hukum. dan diakui oleh negara. lha itu. jadi kegiatan kita
istilahnya itu bebas kan gitu.
P: oke e terima kasih pak.
P: yang ketiga pak. cepat saja ya pak nanti kalau Bapak ada acara.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
pemerintah daerah?
S: ya ada kalau itu pemerintah daerah.
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P: boleh disebutkan pak pihak-pihak mana saja?
S: ya itu anu kepanjangannya saya nggak hafal. itu kan perpaduan
antara dulu itu gabunganlah dari dinas-dinas apa termasuk e dinas
sek dulu yang mengurusin ini lho e orang miskin. saya nama
dinasnya lupa. pokok'e dari dinas-dinas pemberdayaan itu dijadikan
satu opo namanya e saya lupa juga itu singkatannya itu lho mas. itu.
itu kayaknya banyak yang tidak hafal lah itu.
P: ada lagi pak pihak-pihak mana pak kayak dinas pariwisata gunung
kidul, BBLM yogya, IRE?
S: Dinas Pariwisata jelas. setiap anu kita pasti dipanggil. ada. ya kalau
ada. kalau ini pemprov kalau pas kebetulan ada pertemuan e
sekarang mau ada umpomo dari DPR RI e yang bagian apa. itu mau
datang ke wilayah atau pemprov. nah itu biasanya tahu-tahu
nglanggeran yang ditunjuk BUMDes-nya. ya nglanggeran yang
datang. nglanggeran yang menghadapi itu. itu itu sering sempat saya
seperti itu.
P: untuk memberikan materi?
S: lha iya iyo materi dan informasi kegiatan yang ada di desa.
P: sebagai apa ya sampel?
S: bisa sebagai sampel bisa sebagai opo yo pastinya itu kadang yo
nggak kalau sampel itu kayaknya tinggi to. maksudnya yo kan
biasanya o pak katanya di nglanggeran ini sudah jalan ini. nah kita
cerita itu. kan gitu. jadi seperti itu. kayak kita punya banyak unit
bagaimana pak mengelola itu. lha seperti itu.
P: tadi boleh saya tegaskan lagi pak, e kalau dibilang ada dinas
pemberdayaan masyarakat gunung kidul, IRE Jogja, BBLM Jogja,
DPR RI juga ada?
S: Iya. DPR RI itu yo sering itu waktu itu saya dapat surat.
P: cuma minta informasi?
S: ha'a maksudnya Pak BUMDes Nglanggeran harus menemui tamu di
pemprov. lha itu. itu seperti itu.
P: ohh gitu pak.
P: kalau dari peranan pemerintah daerah sendiri pak untuk BUMDes
Tunas Mandiri seperti apa pak peranannya?
S: ya kita kan selalu dibina mas. ada pembinaan. jadi pendampingan,
pembinaan. ini Bu Ria ini kan pendamping kabupaten. jadi kalau ada
informasi mengenai apa kegiatan BUMDes atau kebijakan BUMDes
itu selalu disampaikan ke kita. umpama sekarang ada semacam o
besok ada pelatihan pak. harus mengutus 2 atau 3 orang. ya seperti
itu.
P: kalau boleh tahu pak. itu ibu Ria itu pendamping kabupaten, dinas
apa?
S: dinas itu dinas pemberdayaan itu
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S: nanti dicari itu mas panjang sekali soalnya. itu kan dari gabungan
dari e dulu yang menangani kemiskinan terus KB terus yang
menangani yo sejenis yo kelembagaan-kelembagaan masyarakat itu.
itu dijadikan satu sekarang. dijadikan satu lembaga. saya lupa itu.
P: ooh baik pak. terus manfaatnya pak tadi boleh disebutkan pak?
manfaatnya itu tadi ya pak berarti pada tata kelola itu menjadi lebih
baik, menjadi lebih tertata?
S: iya. terus menjadi tidak ketinggalan informasi. Maksudnya e ini itu
yang masuk ke kita itu ya selalu up to date. itu kan untuk kita siapsiap juga. o sekarang harus, BUMDes itu sekarang harus seperti ini.
kan gitu.
P: e selanjutnya Pak. apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak ke
pemerintah desa ya Pak?
S: wo lha kalau ini jelas itu. kita kan anu tidak bisa berdiri kalau nggak
ada itu. jadi kan kalau yang namanya BUMDes itu secara langsung
itu kepala desa itu sebagai e apa namanya itu ya dia sebagai
disamping penasihat juga sebagai mau ndak mau harus jadi apa
namanya komisioner, komisaris. lha itu. komisarisnya BUMDes itu
ya Bapak Kepala Desa itu.
P: Bapak Senen?
S: iyo. kalau sekarang kita Bapak Senen. lha kita hanya punya Bapak
Kepala Desa. Pokok'e siapa yang jadi kepala desa lha siapapun
orangnya secara otomatis sesuai undang-undang dia harus jadi
komisioner BUMDes. komisionaris BUMDes.
P: Oke Pak.
P: selanjutnya pak. untuk penegasan saja pak. Adakah peranan
jaringan-jaringan dari pemerintah desa itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri?
S: ya ada itu peranannnya. Terutama hal hukum. lha itu jelas. terus kita
kan kalau ada maksudnya o saya mau mengembangkan sebuah unit
usaha mas otomatis kita harus musyawarah dulu. terus setelah itu
musyawarah itu nanti bisa langsung diterima bisa langsung
dimusyawarahkan secara internal dulu. lha itu itu seperti itu. oleh
desa maksudnya. jadi tidak langsung. seperti sekarang ini..
S: Sebentar ya (Terjeda karena tiba-tiba ada telfon/panggilan yang
masuk ke Handphone Informan dari temannya).
P: Baik Pak.
P: Tambahan Pak. Manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak dari
pemerintah desa?
S: ya seperti pembiayaan. kan pasti setiap e sebuah usaha pasti ada
biaya. maksudnya ada modal. ya kita kalau tidak didukung oleh
pemerintah desa ya tidak ada modal. gitu. ya kan lima puluh satu
persen minimal lho itu dananya penyertaan modal dari desa. jadi
kalau e 49 persen baru dari bisa dari masyarakat, dari pihak ketiga.
itu seperti itu mas. tapi biasanya kalau dari pihak ketiga dari
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P:
S:
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P:
S:

P:
P:
S:

masyarakat itu kan agak sulit. lha makanya harus desa. kan gitu.
seperti itu.
Selanjutnya pak. apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke Badan Pemusyawaratan Desa?
ada BPD. lha itu malah selalu kita selalu sebelum masuk ke ranah
desa biasanya kita komunikasi dengan BPD dulu. soalnya nanti
disitu kan kalau ada terjadi hal istilahnya berkaitan dengan kebijakan
lokal. lha itu BPD yang harus turun tangan. o umpama saya mau pak
saya mau buat sebuah gedung disini tapi disini ada apa situs. ini
gimana. kan gitu. nah itu yang bisa e disitu harusnya memang tidak
boleh. kan gitu. itu yang nanti menyelesaikan masalah itu adalah
BPD dulu. gitu lho.
oo baik2 pak.
e selanjutnya pak. adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri?
Ya ada. Dia peranannya kan sering lihat, memberikan komunikasi
kan dengan BPD yang lain mungkin akhirnya ya banyak lah.
Maksudnya kalau kita kurang kuat umpama pas kita diskusi itu
mungkin e apa materi kita kurang begitu menyakinkan. lha yang
nanti membantu itu BPD. lha seperti itu. karena kita selalu sebelum
kita nganu ke BPD-nya kalau kami loh. kalau saya. jadi selalu ke
BPD-nya dulu.
Baik pak.
e tambahan sedikit pak. Manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak untuk
BUMDes? Apakah bisa dibilang ada pengawasan juga ke BUMDes?
BUMDes juga jalan secara baik?
ya manfaatnya kita ya itu kita hubungan kita dengan masyarakat atau
informasi yang dari BUMDes ke masyarakat kan bisa terbantu oleh
dengan adanya BPD. lha itu.
Tersalurkan?
tersalurkan. kan gitu. itu manfaatnya secara umumlah kan gitu.
oke pak.
jadi transparansi dan keterbukaan?
lha transparansi.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
kelompok sadar wisata? Pokdarwis?
lha yo itu jelas. kita memang kita selalu bersinergi mas. disitu ada
Pokdarwis disitu ada BUMDes. disitu ada BUMDes. disitu ada
Pokdarwis. itu jelas.
Baik Pak.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi
perkembangan BUMDes?
Ada sekali. Lha sekarang kan umpomo Pak ini anu kan kita wisata
yo. ini ada tamu. ha'a to. tapi ini mau ke BUMDes-nya. lha itu. nanti
BUMDes juga sama. Nanti ada tamu kan gitu tapi ke Pokdarwis-nya.
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P:
S:

P:
S:

P:
S:

S:
P:
P:
S:

P:

itu seperti itu. salah satunya seperti itu. itu kan peranan maksudnya
saling bersinergi itu.
itu dalam hal studi?
ya studi banding dan lain sebagainya. umpama sekarang Pak aku
UKM UMKM ini disini ada ini Pak itu juga masukan dari Pokdarwis.
ini bagaimana pak supaya e barang-barangnya bisa terjual kan gitu.
produknya bisa terjual. lha itu kan berperan nanti BUMDes-nya. kan
gitu.
kalau manfaatnya sendiri Pak bagi BUMDes dari Pokdarwis itu apa
saja Pak? Besar ya Pak?
o besar. manfaatnya besar. kita yo maksudnya yang jelas itu untuk di
desa Nglanggeran sekarang ada 154 itu kan pemberdayaan itu kan
luar biasa mas. kedua, kita dapat setiap bulannya dapat dari
Pokdarwis itu wae 10% (per bulan) dari keuntungan yang didapat
dari Pokdarwis. itu. itu kan keuntungan yang luar biasa. lha itu. ya
banyak sekali mas kalau kita cerita itu yo memang seperti itu. Tapi
kita saling ya itu berkontribusi lha itu lho mas. jadi kalau disana ada
apa-apa ya BUMDes turun tangan kan gitu. Umpama ada masalah.
ada klaim dari pengunjung. lha itu yang turun bukan Pokdarwisnya
tapi BUMDes-nya yang menyelesaikan itu.
Seperti contohnya Pak?
Contohnya kalau mau ini kok tiketnya mahal. tiket mahal ini
istilahnya e masuk wc lah istilahnya itu ke belakang lha itu kok
mbayarnya kok ada disini sekian lha itu. lha itu nanti yang
menyelesaikan bukan kalau Pokdarwis yang menyelesaikan pungli
tapi BUMDes-nya disitu kan sudah kita atur melalui dari perdes
BUMDes.
lha gitu.
oh baik pak.
Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke organisasi karang taruna?
wo yo jelas ada. lha itu. jadi karang taruna sendiri kalau pas ada
seumpomo o pak saya butuh anu e mau buat lapangan mau buat
proposal ini ke BUMDes. Terus nanti BUMDes yang menangani.
Maksudnya BUMDes ya harus membantu. itu lah salah satu
contohnya. kalau pas mau 17-an karang taruna ngomong saya mau
ada kegiatan ini pak. terus biasanya bawa proposal. kan gitu. tapi
memang kita kan selalu prosedural. tidak langsung. ya sana nggak
usah umpomo nggak usah pakai proposal sana ke bandara. nanti
disana ada uang enggak. enggak seperti itu. kita harus e ada yang
berkaitan dengan keuangan itu harus selalu ada hitam diatas putih.
gitu.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari organisasi karang taruna itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri?
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S: ya ada. membantu pengelolaan wisata. informasi. sekarang dengan
adanya. kalau ini ya sinergi terus e hubungannya kita dengan karang
taruna baik otomatis dia kan selalu kan sekarang apalagi punya hp
ya dan seumpamanya juga bisa android-lah gampangannya itu kan
bisa o kadang dia bisa cerita o BUMDes saya itu seperti ini lho. kan
gitu. akhirnya meningkatkan opo yo banyak kunjungan kan gitu. itu
seperti itu. sebagai lahan promosi.
P: selanjutnya pak. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke pihak-pihak swasta?
S: Ada yo BUMN itu kita itu (Terjeda karena ada telfon masuk ke HP
Informan). Yang paling besar itu SMF. kita akses itu 2,6M itu.
P: terus ada IRE Yogya?
S: iya ada. itu kan sebuah lembaga apa ya kemasyarakatan itu. opo itu
lembaga lsm ya?
P: iya institut research and empowerment?
S: e ya itu. seperti itu. lha yo IRE itu memang sudah lama itu semenjak
ada ini kita tetap selalu itu kalau ada program-program yang terkait
dengan kan kalau IRE itu kan basisnya untuk mengentaskan
kemiskinan. maksudnya kalau yang berkaitan dengan e opo yo ya
kesusahan masyarakat lah.
P: oh oke pak.
P: e selanjutnya pak ini nomor empat belas ini. Adakah peran jaringanjaringan dari pihak swasta itu bagi perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri?
S: Ya ada.
P: Permodalan?
S: ya permodalan. terus kita kan sekarang e homestay-nya 84 standar.
dulu kan kalau mereka itu kita mengakses ke bank itu ya kasihan
mereka tapi kalau disitu kan kita hanya tiga persen. tiga persen saja
kembali ke BUMDes. ibaratnya seperti itu.
P: Sama yang IRE tadi?
S: kalau yang IRE itu biasanya program-program kalau materi nggak.
jadi tentang program.
P: seperti apa pak?
S: ya contohnya kemarin kita ada penelitian pohon pisang itu kan
termasuk bonggolnya mau dijadikan krupuk terus daunnya mau
dijadikan sirup nah itu mereka yang membiayai itu dengan
pendampingan. lha itu. membiayai dan pendampingan. jadi tidak
langsung cash itu nggak. seperti itu. akhirnya kalau ada terjadi
sesuatu yang istilah'e pendanaannya yang agak kuat banyak dia
larinya ke BUMDes-nya. itu disarankan ke BUMDes-nya.
P: ohh baik pak. ini masuk ke aspek keuangan/ekonomi pak. ini
bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi BUMDes Tunas Mandiri
untuk mencari dan memanfaatkan celah atau peluang bisnis di pasar?
pemanfaatannya bagaimana pak?
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S: ya kita pemanfaatannya ya ini kan kita sudah punya sekarang punya
unit ya seperti kalau apa untuk grosirnya nah itu. pendanaan kita
kembangkan disitu. terus kita punya usaha ekonomi desa. itu juga
uangnya kita kembangkan kesitu. lha terus kita juga membantu para
UKM itu untuk memasarkan produknya. lha itu itu juga nanti mereka
terbantu dengan opo karena laku lha kita juga bisa mendapatkan e
pendapatan dari situ walaupun hanya sekian persen. kan gitu.
P: Baik pak.
S: ya
P: terus, bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam membantu
penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan
kegiatan transaksi ekonomi di BUMDes?
S: Maksudnya itu secara spesifik gimana ya?
P: Maksudnya pemanfaatan kontak pada penyelesaian masalahmasalah? kontak kayak misalnya ini Pak kayak e ini kan ada kontak
juga terhadap BNI BRI itu kan otomatis secara tidak langsung kan
kita ada kontak disana? mengadospi produk Brilink dan Bnilink itu
kan itu terus itu penyelesaian masalah transaksi e secara elektronik
gitu ya Pak? membantu? itu kayak pemanfaatannya itu tu?
S: ya kita anu kayak kita tempatkan satu orang disitu. memang yang
opo atas secara kontraknya BUMDes to. Tapi disitu kan ada satu
rekening terus rekeningnya harus satu orang dalam arti perorangan.
lha itu kita sudah satu tempatkan anggota BUMDes itu satu orang.
lha itu seperti di Griya Cokelat. Itu disitu ada Brilink, ada BI, ada
BRI, BNI. lha itu. itu seperti itu mas. jadi nanti transaksinya disitu
kan kalau ada dari luar tahu-tahu nggak bawa uang lha itu akhirnya
bisa langsung ambil atau dia bayar yang mereka ambil atau e dia
bayar yang beli disana. kan gitu. gitu itu udah jalan lama kalau seperti
itu mas.
P: e.. selanjutnya Pak. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam membuka lapangan pekerjaan baru baik secara langsung
ataupun tidak langsung?
S: ya disitu kalau itu sesuai anu seperti kalau kita buka lahan baru
seperti sekarang di kedung kandang. nah itu memang biasanya kita
harus melalui semacam opo yo pengabdian. jadi e nanti disitu kan
akan kelihatan o ini anak ini kalau nantinya saya e opo saya
dudukkan atau kita kerjakan disini bisa. oh ini kayaknya anak ini
nggak bisa. lha kan gitu. seperti itu biasanya.
P: anak itu yang dimaksudkan untuk?
S: warga. warga masyarakat. seperti pemuda itu kan pak saya anu lha
berjuang disitu dulu kan gitu. ya namanya kita kan bukan seperti
perusahaan mas. jadi tidak opo yo sekonyong-konyong gitu loh. lha
itu.
P: juga yang kemarin itu ada 154 disana terus ada di UED SP terus ada
di grosir? itu kan pekerjaan juga ya Pak?
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S: iya ya pekerjaan juga. ya maksudnya itu mereka itu waktu itu tidak
langsung o langsung menduduki disitu nggak. tapi dia o kita lihat
dulu o ini bisa baru nanti kita musyawarahkan juga ini saya suruh di
UED SP umpama itu bagaimana dengan pihak desa, pihak BPD.
kayaknya bisa pak kan gitu. jadi memang harus ada komunikasi
seperti itu terus. terus seperti yang di sampah ini. kalau tidak ahlinya
ya nggak mau. jadi kita harus nyari. nyarinya lama itu. o kita
sekarang baru masuk dua hari oh pak saya nggak tahan. seperti itu.
P: itu juga dari jaringan-jaringan komunikasi?
S: komunikasi desa lah. itu seperti itu. sampai itu melibatkan pak kepala
desa. pak kalau ada, saya sampai bilang gitu, saya disana butuh e
karyawan atau butuh tenaga gitu.
P: baik pak.
P: selanjutnya pak. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi didalam
memudahkan pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman modal
usaha dalam rangka mengembangkan bisnis BUMDes? ya seperti
tadi pak SMF?
S: ya kita baru dari itu mas. dari SMF itu. kalau yang dari bank saya
ditawarin nggak mau (BRI,BI).
P: Pernah ada?
S: sering mas. dan pemerintah aja nganjurkan itu. kita cari modal dari
sana, pinjem gitu. saya nggak mau. karena yo resiko. maksudnya kita
kita harus melihat kekuatan kita. dalam arti kekuatan itu e antara
pemasukan dan pengeluaran. itu. nah itu. jadi kalau yang kita terima
baru yang dari SMF itu. itu karena memang jelas disitu dan dia tidak
memberatkan. Tapi kalau bank ya kebetulan kalau sekarang umpama
di wisata baru banyak banyak pengunjung ya kita mungkin lancar lha
ini pas tahu tidak ada pengunjung untuk karyawan aja nggak cukup.
lha gitu. apalagi untuk bayar bank. lha itu. kan nanti yo usaha itu kan
hari ini bagus mungkin besok. lha itu.
P: Boleh disebutkan pak pihak-pihak bank mana saja Pak yang dulu
pernah?
S: lha itu yang kuat itu BI terus BRI disitu. e opo kalau itu mandiri
belum. kita belum ketemu dengan mandiri itu. memang kita belum
pernah. itu dua itu yang kuat. memang dulu itu BI pernah istilah'e
mendampingi wisata itu.
P: baik pak. sudah cukup jelas.
P: Apakah nilai-nilai dan norma-norma yang melekat diseluruh anggota
BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung kinerja positif
BUMDes?
S: ya selama ini positif mas. kita hanya empat orang to sebagai
lokomotif atau motornya ya. itu kita empat orang. itu kita selalu
bersinergi. istilah'e bisa menempatkan pada posisinya masingmasing.
P: Boleh disebutkan pak, nilai-nilainya seperti apa?
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S: seperti kami. saya sebagai direktur. saya disini sebagai ketua lah.
saya itu harus memberi opo yo semacam e motivasi disitu supaya
mereka bekerja sesuai dengan e apa tupoksinya. seperti bendahara.
kita selalu kontrol disitu. ya terus. seperti sekretaris. lha itu. seperti
itu.
P: e selanjutnya. Apakah rasa kepercayaan yang terbentuk dan terjalin
antara pengelola dengan anggota mampu mendukung raihan usaha
pencapaian atas target pendapatan BUMDes?
S: oh ya jelas. mampu. memang harus begini itu. (Terjeda karena
informan sedang didatangi tetangganya).
P: selanjutnya pak, bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dalam memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes?
Menurut Bapak sendiri bagaimana?
S: Maksudnya itu?
P: Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh
BUMDes itu dalam memberikan kesejahteraan misalnya tadi ya pak
sepertinya memberikan lapangan pekerjaan?
S: lha itu kan kita yo memang kita sesuai dengan kemampuan mas. kita
tidak maksudnya e selama ini yang kita lakukan sesuai dengan
perjanjian awal kalau soal itu. ya seperti di apa di unit wisata 154.
seperti di opo usaha ekonomi desa.
P: sama satu lagi itu yang cukup mencolok itu yang di bidang
pembiayaan bagi perbaikan homestay untuk anggota?
S: lha itu lha itu kan memang kita ada kerjasama opo maksudnya itu e
mereka mengajukan ke kita to mas. ke BUMDes. nah ini BUMDes
itu mengecek semuanya layaknya seperti bank lah artinya BUMDes
disitu. kan gitu. o ini layak kalau dikasih kucuran dana. kan gitu.
P: e baik pak.
P: ini masuk ke aspek manajerial. bagaimana pemanfaatan atas kontak
atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dalam upaya
membantu meraih prestasi/penghargaan (pengakuan) pak atas
pengelolaan usaha BUMDes? pemanfaatannya bagaimana?
S: kita selalu memberi informasi itu yo pas ada rapat-rapat gitu lho mas.
rapat-rapat baik rapat besar yang biasa itu dalam arti yang dilakukan
seperti kalau di nglanggeran kita selalu ada malam selasa kliwonan.
nah itu. itu kan kita bicarakan. atau kita informasikan mengenai
pengembangan BUMDes lha itu. kalau di desa itu setiap ada rapat
yang berkaitan dengan ya tinggal undangannya. kalau undangannya
saya itu disana itu BUMDes saya persis bicara tentang
perkembangan BUMDes terus e kalau lain umpomo sekarang saya
kan RW ya di RW kan gitu.
P: sama satu lagi Pak, yang kemarin itu diberikan penghargaan berupa
piagam itu dari BBLM ya?
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S: iya. karena kita komunikasinya maksudnya itu kita selalu mereka
selalu memberi komunikasi ke kita kita selalu respon. lha itu.
alasannya begitu mas. terus yo maksudnya dianggap BUMDes
Nglanggeran ini jalan ya memang kuncinya gini lho mas kita kalau
transparansi yo kalau kuncinya itu kita setiap tahun bahkan sebelum
tahun itu kita selalu memberi informasi pengembangan BUMDes.
nah tapi di tahun maksudnya ini sudah bulan mau november yo
desember itu saya sudah siap siap merekap semua hasil kegiatan di
BUMDes. nah itu. di januari itu saya harus melaporkan kegiatan saya
melalui e apa laporan SPD itu. lha itu. seperti itu mas. itu kita sudah
jalan seperti itu mas. lha ini sebagai bentuk transparansi sebagai
bentuk komunikasi informasi. itu sudah mencakup disitu mas.
makanya selalu dan laporan itu intinya itu biasanya kita rangkap lima
mas. lha e satu untuk arsip nanti saya satunya untuk desa. satunya
untuk BPD. akhirnya kabupaten kecamatan terus biasanya provinsi.
itu seperti itu mas. jadi laporan BUMDes Tunas Mandiri
Nglanggeran itu selalu diminta itu. lha itu.
P: ohh nggeh pak. sudah cukup jelas pak.
P: bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri dalam upaya mendapatkan akses tempat
pemasaran? pemanfaatannya bagaimana pak?
S: ya kita anu seperti sekarang kita dulu kerjasama dengan BRI Mall.
lha itu. pemanfaatannya kita harus melalui opo yo tidak langsung pak
saya daftar. ini produk saya. nggak. disana ada seleksi mas yang
ketat. lha kalau kita kan harus kembali ke produk kita. kualitas atau
enggak. kan gitu. nah itu juga kita harus e disitu. kita itu berjuang
bagaimana produk kita itu disana itu diterima. waktu itu ada 100 ukm
lho di desa hanya diambil dua lima mas otomatis tujuh puluh lima
nggak diambil. itu kan berat sekali. tapi alhamdullilah karena produk
kita memang berkualitas akhirnya diterima. jadi tidak serta merta
seperti itu. lha kita perlu perjuangan itu kan gitu. itu. contohnya kalau
kita mau ke sekarang kita nitip di ini toserba sambipitu. lha itu itu
juga kita selalu mengontrol produk kita itu.
P: ada ya pak yang disana?
S: ada. disana ada produk kita.
P: tadi kan BRI Mall ya? Toserba sambipitu? Terus ada lagi pak tempat
pemasaran?
S: ada itu. kalau kita di pameran-pameran itu tidak saya rinci secara
rinci kita hanya selalu laporannya kan karena e.
P: termasuk yang Karya Kreatif Indonesia BI itu ya Pak? yang Griya
Cokelat Nglanggeran?
S: iya itu. pokoknya itu yo banyak sekali e mas.
P: selanjutnya pak. bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam
upaya mengatasi kelangkaan informasi pasar misalnya harga atau
kualitas atau apa yang sering timbul pada operasionalisasi usaha
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bisnis itu? bagaimana apa kerjasamanya? komunikasinya itu?
bagaimana untuk itu?
S: ya kalau disini kan saya kalau potensi kami adalah griya cokelat to
mas. lha itu yang sekarang disitu yang banyak juga opo produk yang
dihasilkan oleh desa. lha itu untuk kelangkaan bahan baku kita sudah
antisipasi pakai sistim jaringan. jadi e kita pakai Gapoktan. lha itu.
otomatis disitu kan bisa mengontrol itu mengontrol jangan sampai
bisa kehabisan bahan baku. lha itu. terus kalau yang lain seperti
umpomo bahan baku yang lain. maksudnya itu to. seperti gula kan
gitu. kita juga sudah ada jaringannya mas. jadi itu sudah tertata itu.
P:
S:
P:
P:

S:
P:

S:
P:
S:

P:
S:
P:
P:
S:
P:
S:
P:
S:

kalau gula tadi jaringannya sama siapa ya Pak?
itu ya sales itu. ada salesnya.
oke baik pak.
bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi pada upaya membantu
penyebaran inovasi-inovasi bisnis? yang kayak tadi yang transaksi
keuangan itu ya pak menjadi elektronik itu bisa. sekarang juga
informasinya udah upload ke internet gitu ya pak? kalau tanggapan
bapak sendiri seperti apa?
lha ya memang seperti itu sekarang. jadi e opo kita selalu mengikuti
trend. lha itu. untuk supaya produk kita tetap opo yo berkembang.
bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mendukung
kinerja positif BUMDes Pak? Misalnya bidang apa saja lah pak? bisa
pupuk atau grosir atau wisata gitu?
maksudnya?
komunikasinya
komunikasinya umpama yang grosir ya. itu kita sudah punya dua
sales to. itu biasanya fokus ke sales itu. kita kontrol ke sales itu. kalau
pemasarannya mereka yang mencari sendiri. lha itu. tapi fokus ke
wilayah nglanggeran. terus untuk yang di TPS itu kita produksi
pupuk to. lha kita akan kerjasama dengan e para penyuluh pertanian
di wilayah kecamatan di wilayah kabupaten. nah itu.
sama satu lagi yang di wisata itu? kerjasama dengan Pokdarwis ya
Pak? karang taruna?
o kalau yang pengelolaan disitu otomatis kita kerjasamanya dengan
Pokdarwis dengan karang taruna. lha itu. seperti yang awal tadi to.
sudah cukup pak. terus ini yang tradisi pak.
apakah masih ada kegiatan gotong royong di masyarakat ya Pak?
masih kita. masih ada.
terus biasanya kegiatan gotong royong itu dilaksanakan setiap satu
minggu sekali atau sebulan sekali ya Pak?
kalau yang pasti satu bulan sekali mas.
boleh diberikan contoh kegiatannya Pak?
umpama pas kebetulan ada yang punya hajat bongkar rumah. nah itu
biasanya e wilayah itu selalu yo tanpa diminta itu datang membantu.
jadi seperti itu mas. masih berjalan itu. tidak semua uang. lah itu.
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P: baik pak.
P: selanjutnya, apakah masih ada kegiatan "nyakruk" atau pos ronda di
masyarakat ya Pak?
S: o masih. kita masih sampai saat ini ada. tiap malam aja bisa
dikontrol. mesti ada itu.
P: terus. kalau boleh tahu pak? mengapa kegiatan nyakruk atau pos
ronda itu tetap dilestarikan dan dilaksanakan ya?
S: ya istilahnya ya hanya untuk apa ya ibaratnya itu gampangane
tirakatan lah. maksudnya itu yo kita disamping untuk jaga-jaga siapa
tahu maksudnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentang
kantibmas ya itu juga yang jelas itu disitu kan kadang malah terjadi
terjalin opo yo sesuatu ide atau opo dari pas obrolan di cakruk itu. itu
seperti itu.
P: ohh nggeh. baik pak.
P: selanjutnya, apakah masih ada kegiatan silahturahmi antarwarga?
S: ohh ya masih ada (sambil tertawa) disitu.
P: boleh diberikan contohnya Pak? seperti kendurian gitu ya Pak?
S: ya kendurian. terus kalau disini itu setiap malam jumat itu pasti ada
sendiri disini. itu kadang ada yang melibatkan itu tergantung apanya
yo keperluannya yang mendirikan itu. kadang bisa sampai 3 rt
kadang hanya 2 rt maksudnya yang diundang itu lho.
P: ohh baik-baik pak.
P: apakah disini itu acara-acara pertemuan warga partisipannya masih
tinggi ya pak?
S: oo masih mas. kalau pas disitu ada hajatan itu mungkin bisa seratusan
yang membantu itu. seperti ada hajatan nikahan atau apa itu. tapi
scope warga. tapi yo memberi makan itu (warga).
P: kayak pementasan wayang? pementasan kirab budaya?
S: lha itu anu memang sudah setiap tahun memang pasti ada itu.
jathilan. nek wayang disini di padukuhan doga nggak. di nglanggeran
yang wayang itu.
P: oh baik pak.
P: apakah kaum muda (pemuda-pemudi) di desa nglanggeran itu masih
aktif terlibat di pertemuan warga ya Pak?
S: itu yang sekarang agak kikis kalau pertemuan warga lho. tapi kalau
pertemuan karang taruna lah scope dusun lha itu masih ada. masih
sering mereka kadang ngundang yang tua. maksudnya saya sebagai
ketua RW diundang itu. itu masih sering.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa?
S: ya keterlibatannya to? ya maksudnya seperti sekarang remaja masjid.
lha itu sering sekarang tanpa dikomando orang tua sudah tahu o
masjidnya kotor. lha terus mereka membersihkan. lha tur kegiatan
yang lain seperti opo yo lha ini lampu-lampu dipinggir jalan itu kan
anak-anak muda itu.
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P: baik pak.
P: selanjutnya pak. apakah disini itu sekarang tingkat urbanisasi kaum
muda itu rendah ya?
S: Maksudnya yang keluar negeri ya?
P: iya pak. yang keluar negeri atau keluar kota.
S: o sekarang disini rendah. kebanyakan di desanya sendiri mulai
seperti itu. tidak langsung lulus sekolah langsung keluar kalau dulu
kan seperti itu kalau lulus kuliah langsung pergi. sekarang agak
berkurang.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa?
S: ya sekarang kan bukti-buktinya pemudanya tambah banyak di
rumah.
P: Maksudnya juga mengakses pekerjaan di desa?
S: iya itu. buktinya sekarang 154 itu pemuda semua mas.
P: ohh nggeh. Baik pak.
P: Terus selanjutnya, apakah disini itu keterlibatan kaum muda
(pemuda-pemudi) pada penyelenggaraan acara tradisi atau budaya
dimasyarakat masih tinggi ya?
S: masih. masih tinggi disini.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa?
S: lha yo bukti umpama ada yang seneng itu opo e lagu-lagu berlatih
lagu-lagu jawa. ada jathilan. terus apa lagi. kalau disni wayang itu
nggak ada. di nglanggeran itu yang seneng.
P: selanjutnya pak. apakah benar di desa nglanggeran ini terjadi
penurunan tingkat cadangan modal sosial ya Pak? kalau kaitannya
pada kaum muda sendiri terkait cadangan modal sosial seperti apa ya
pak? Boleh dijelaskan dan diceritakan Pak? (indikator cadangan
modal sosial: aktif pada pertemuan warga, aktif terlibat pada
penyelenggaraan acara-acara tradisi atau budaya di masyarakat,
terkait dengan tindakan kriminalitas, perilaku, etika, dsb.)
S: sekarang kalau kita lihat kalau etika itu anu maksudnya itu kadang
apa yo. itu kesalahan siapa itu nggak nganu itu. ya kalau soal istilah'e
itu unggah-ungguh lah kalau wong jowo itu masih lah kalau disini
maksudnya tidak serta merta langsung opo langsung tidak sopan itu
yo masih banyak yang sopan kalau disini.
P: Tapi boleh dibilang sedikit terjadi penurunan dibandingkan yang
dulu?
S: oh iya. istilah'e itu bahasanya itu sekarang kadang ora iso boso gitu.
tidak bisa bahasa terus ya kalau disini saya belum dengar mas.
selama disini saya juga nganu ya kalau tindakan asusila itu ada.
kadang ada opo itu pemudi hamil tapi belum nikah itu ada itu tapi
tidak terus ada terus itu enggak.
P: Tapi e pada intinya sedikit terjadi? kecenderungan kearah penurunan
modal sosial ada?
S: iya ada. ada itu.
P: baik pak.
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P: Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong &
menekan pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola
berdasarkan cara musyawarah mufakat? Boleh dijelaskan pak seperti
apa pak?
S: itu selalu mas. dalam melakukan suatu tindakan pasti kita selalu
musyawarah.
P: ohh nggeh baik pak.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam mendorong &
menekan pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola dengan
tetap selalu memperhatikan asas kerakyatan (dalam arti dari anggota,
oleh anggota, dan untuk anggota)? Boleh dijelaskan dan diceritakan
Pak seperti apa menurut Bapak sendiri?
S: lha iyo memang tujuannya itu mas daripada BUMDes. untuk
pemberdayaan.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) didalam membentuk &
menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis dalam
arti pengelolaan tetap berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran
dan mengatakan kebenaran?
S: kita selalu terbuka istilah'e nggak ada yang kita tutup-tutupi itu lho
mas. kegiatannya yo seperti itu kan gitu.
P: Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan pengelola
badan usaha BUMDes Tunas Mandiri ya Pak? Menurut Bapak
sendiri bagaimana?
S: ya itu bisa dilihat dari apa ya. maksudnya keterlibatannya kan kita
selalu continue dan tidak pernah ada istilah'e itu semacam kritik. lha
itu. itu kan berarti berjalan.
P: selanjutnya. Menurut pendapat Bapak, apakah jalannya operasional
kegiatan usaha BUMDes Tunas Mandiri sudah didasarkan pada
prinsip dalam kerangka kerja sistem demokrasi berbasis kepercayaan
ya?
S: lha ya itu. yang aneh itu sekarang mau mencari umpomo generasi
untuk BUMDes itu agak sulit. misal'e harus punya jiwa sosial. lha itu
yang sekarang susah. wong BUMDes itu juga seperti kami walaupun
direktur itu kalau saya nggak kerja keras saya nggak dapat apa-apa
mas. kan gitu.
P: Baik pak.
P: Terus menurut pendapat Bapak, apakah pengelola BUMDes Tunas
Mandiri selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang
adanya kegiatan wisata ya? Boleh dikasih contoh-contoh
penyampaian informasinya seperti apa Pak?
S: lha iya itu. ya ini seperti kita kan masuk ke desa brilian ya. kita selalu
komunikasi dengan pengurus opo yang dilapangan. seperti saya
minta kepada mas aris.
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S:

Juga melalui desa juga ya pak?
melalui desa bisa.
kalau boleh tahu desa brilian itu apa pak?
itu kan kita masuk ke 125 desa brilian BRI. inkubasi desa brilian.
dari dulu kita sudah ikut tiga kali nih. dulu dari seluruh Indonesia
terus sekarang sudah diambil 125 nanti dari 125 itu mau diambil 10.
lha itu.
Inkubasi desa brilian dari?
BRI. lah ini kan saya harus punya hal-hal yang baru opo kegiatan
masyarakat yang baru-baru itu. jadi supaya menambah opo nilai kan
gitu. kalau enggak ya saya nanti nganu kan gitu.
kalau boleh tahu singkat saja Pak. BUMDes Tunas Mandiri sendiri
disitu mendapatkan apa Pak?
ya ini nanti. kita belum tahu mendapatkan apa tapi kita selalu diminta
BRI biasanya saya infokan disini seluruh indonesia. sekarang ini
sudah ketiga kalinya. besok ini keempat kalinya.
Jadi boleh dibilang kegiatan BUMDes itu khususnya di wisata itu
dilaporkan ke desa brilian ya Pak?
lha iya dilaporkan perkembangannya bagaimana. terus yo wisatanya
bagaimana. kegiatan BUMDes-nya yang berkaitan dengan jaringan
kita kepada masyarakat. kita selalu meng-update itu sekarang.
ohh baik pak. sedikit mengulang saja pak. menurut pendapat Bapak,
apakah pengelola selalu memberikan informasi mengenai laporan
pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri kepada
elemen masyarakat atau stakeholder terkait ya? itu biasanya
penyampaian informasi terkait dengan hal itu seperti apa ya Pak?
Apakah satu tahun sekali atau bagaimana? Terus biasanya itu pihakpihak yang diberikan informasi laporan pertanggungjawaban
keuangan BUMDes Tunas Mandiri itu siapa saja ya?
lha iyo itu tadi yang awal. kita tiap tahun sekali. umpomo kita sudah
buat hasil laporan kegiatan selama setahun disitu kan nanti ada berita
acara dari BPD. ini diterima laporannya. baru kita sebarluaskan. lha
itu.
Biasanya penyampaian informasi berkaitan dengan hal seperti apa ya
Pak? Di balai desa?
Di balai desa terus nanti akhirnya di rapat-rapat kadang saya
diundang. itu yang diundang pada penyampaian laporan
pertanggungjawaban itu sampai Pak Camat lho mas.
Terus sekali lagi pak, biasanya itu pihak-pihak yang diberikan
informasi laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, siapa
saja Pak?
ya yang jelas Pak Lurah. terus BPD. terus masyarakat. terus pihak
terkait yo seperti kecamatan. kadang akhirnya kita bisa ke kabupaten.
makanya nanti laporan itu sudah selesai to diterima. ooh nanti baru
kita bandel terus nanti kita sampaikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
298

736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781

P: Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelolaan BUMDes Tunas
Mandiri oleh pengelolanya sudah dijalankan berdasarkan prinsip
transparansi dan keterbukaan ya?
S: selama kami itu seperti itu.
P: Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri
ya? Biasanya regenerasi itu dilakukan tiap rentang waktu berapa ya?
S: ada. kita selalu regenerasi itu ya kalau kami itu empat tahun
sebetulnya.
P: empat tahun sekali pak?
S: iya mas.
P: Apakah dengan adanya jaringan sosial (kontak atau relasi) dapat
mempengaruhi sikap pengelola didalam melayani anggotanya ya
Pak? Maksudnya pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
S: lha iya itu pengaruhnya positif yo.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau relasi) didalam
mencegah atau meminimalisir adanya/kemungkinan terjadinya
tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pengelola
ya Pak? Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak peranan kontak atau
relasi tersebut?
S: ya maksudnya itu kan secara langsung ya mas. pengawasannya kita
kan umpama o kita kan sekarang punya empat unit yo lha itu kan
saya kan tidak disitu kan tidak ter-handle dalam arti kegiatan waktu
itu pas kebetulan saya kemana. itu tidak ter-handle to. nanti pasti ada
pengawasan dari itu dari BPD dari Pak Lurah kan gitu.
P: Berarti disini ada ya pak peranan jaringan sosial dalam membantu
me-monitoring atau mengawasi kinerja pengelola atas pengelolaan
unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri?
S: ada. maksudnya kalau ada hal yang sifatnya negatif disampaikan
yang positif juga disampaikan. seperti itu. karena ya itu yang
njenengan tanyakan itu kita itu belum terjadi lho mas. kita juga masih
aman-aman saja jadi kita mau njawab ki piye yo karena kita masih
aman-aman. kan gitu.
P: Belum terjadi?
S: ha'a belum terjadi.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial (kontak atau relasi) didalam
mendorong pengelola menjadi mempunyai sikap aspiratif terhadap
anggotanya? jadi dia menerima saran, keluh kesah, problem?
menurut bapak sendiri?
S: ya kita kan disini selalu memberikan informasi yang sebenarbenarnya. terus tiap pertemuan-pertemuan itu disitu jadi selama ini
yang saya rasakan itu adem ayem lah itu. nggak pernah terjadi
sesuatu. ya masyarakat selalu memberikan respond positif lah gitu.
e dua lagi pak.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial didalam mempengaruhi sikap
pengelola dalam mengelola unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri
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dengan selalu memperhatikan dan menekankan pada aspek
kelestarian lingkungan?
lha iya memang kita tujuannya itu.
ada peranan jaringan sosial ya Pak?
ya ada. umpomo kita akan e selalu menekankan e kearifan lokalnya.
jadi seperti saya kan memang BUMDes di Nglanggeran ini menurut
saya dan yang saya lakukan nggak pernah gembar-gembor istilah'e
tahu nggak? gembar-gembor. istilah'e itu banyak ngomong. karena
pada prinsip saya itu memberdayakan dari masyarakat di desa
nglanggeran ini. itu. tapi yo kita tidak merubah sistem atau keadaan
istilah'e itu sumber alam yang ada di desa nglanggeran.
berarti boleh dibilang e pengelolaannya tetap harus dilakukan
dengan berdasar pada aspek kelestarian lingkungan?
iya. kelestarian lingkungan.
Terakhir saja Pak. Apakah kesimpulannya ada peranan jaringan
sosial (kontak atau relasi) didalam mendorong dan menekan
pengelolaan usaha-usaha bisnis BUMDes dilakukan/dijalankan
secara demokratis ya? Apakah ada kesimpulannya? Bapak iya atau
tidak?
Iya
Alasannya Pak? apakah mungkin pengelolaan demokratis itu lebih
ramah dengan pasar gitu atau lebih cocok gitu? bagaimana pak?
lha iya pada intinya itu yang selama ini itu tidak ada komplain. lha
itu kan bagian dari e keramahan kita kan gitu. terjadi prestasi yang
kita dapat. terus apa ya yang paling banyak itu yang saya juga nggak
tahu itu kadang kita sulit mengartikan yo sering banyak termasuk
njenengan terus yang lain terus dari pemerintah-pemerintah e
kementrian-kementrian yang lain itu sering datang disini istilah'e itu
menggali mengenai BUMDes Tunas Mandiri itu mas kalau
kesimpulan secara anu itu saya malah saya pusing sih. nggak anu.
nanti njenengan bisa anu sendiri itu.
Tapi pengelolaan demokratis ini bisa dibilang dipilih oleh pengelola
BUMDes Tunas Mandiri untuk menjalankan pengelolaan ya?
Iya. memang kita selau demokratis. yo maksudnya itu asasnya itu
musyawarah mufakat mas. itu selalu begitu. jadi saya juga nggak
mau terbebani sebagai ya ketua lah istilah'e bagaimana kalau kita
berjalan itu gampangane itu selalu diberi senyum. lha gitu. pada
masyarakat. tidak dicemberuti. kan gitu.
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LAMPIRAN 20
HASIL TRANSKRIP DATA ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
WAWANCARA BERSAMA BAPAK HERU
KODE (S2.W1)

Informasi Narasumber
Nama

:

Bapak Heru

Jabatan

:

Bendahara II BUMDes Tunas Mandiri Periode Masa
Jabatan 2016-2021

Telpon

:

+62818-0410-xxxx

Informasi Umum Badan Usaha
Nama

:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri

Alamat

:

Padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 05, Desa
Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. GunungKidul, DIY

Kota

:

GunungKidul

:
:
:
:
:
:
:

Heru Purwanto
35 Tahun
Laki-laki
Bendahara II
3 Tahun (sejak 2016)
D3
Kawin

Identitas Responden
Nama
Umur
Jenis Kelamin
Jabatan
Lama Bekerja
Pendidikan
Status Perkawinan
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Keterangan Wawancara
Tanggal Wawancara
Tempat Wawancara
Waktu Wawancara
Kode Transkrip
Keterangan

:
:
:
:
:
:
:

Minggu, 25 Oktober 2020
Sekretariat Pokdarwis Nglanggeran
Sekitar pukul 13:00 WIB
S2.W1 (Subjek 2, Wawancara 1)
- P : Pewawancara / Interviewer
- S : Subjek / Interviewee
- Kalimat atau frase yang digarisbawahi merupakan
data penting yang dimasukkan ke dalam
kategorisasi data.

Gambaran Situasi Pada Pengambilan Data Wawancara
Saat itu wawancara dilakukan di ruang sekretariat kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) Nglanggeran yang berada di dekat pintu masuk kawasan ekowisata
Gunung Api Purba Nglanggeran. Hanya ada dua orang di ruangan tersebut yaitu
pewawancara dan subjek. Suasana pada saat pelaksanaan wawancara tersebut
cukup nyaman dan hening walaupun sesekali subjek melemparkan bahan
candaan atau gurauan untuk memecahkan suasana yang sedikit agak tegang.
Subjek saat itu mengenakan baju kerjanya sebagai seorang tour guide sekaligus
pengelola/pengurus BUMDes Tunas Mandiri masa jabatan periode 2016-2021.
Sebagai tambahan, total waktu berlangsungnya wawancara antara pewawancara
dengan subjek yaitu 45 menit 19 detik.
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Transkrip Wawancara
P: Selamat siang Pak Heru. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya
sebentar. saya disini bermaksud mau wawancara dengan Bapak
perihal peranan jaringan sosial didalam pengaruhnya pada tata
kelola BUMDes Tunas Mandiri yang demokratis. saya mau
menuliskan hasil data atas wawancara ini untuk pengembangan
penulisan lebih lanjut di Bab lima Pak tentang analisis data dan
pembahasan. untuk mempersingkat waktu saya mulai ya Pak.
P: Yang pertama itu, apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke pemerintah pusat ya Pak?
S: kalau relasi secara langsung kontaknya dulu pas pelatihan ecommerce di BBLM Jogja itu keliatannya punya.
P: ada Pak?
S: ada.
P: Pihak-pihak mana saja Pak yang Bapak tahu gitu?
S: keliatannya dari kementrian desa (kemendespdtt) tapi lupa saya
namanya.
S: kalau yang kementrian yang lain bisa? kementrian pariwisata. saya
juga ada dari kementrian pariwisata. kemenparekraf-lah. terus kalau
instansi yang bukan pusat ya itu ada dari DLH.
P: yang kedua Pak. adakah peranan jaringan-jaringan dari pemerintah
pusat itu untuk perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
terus manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak? kayak kemendespddtt
itu memberikan arahan gitu?
S: ada. jadi dulu ada dari salah satu kemendes tu. saya lupa sih nginep
di homestay sini ya. terus malam itu kita diskusi e terkait dengan
arahan BUMDes itu sebetulnya mau diapakan dan kemudian
bagaimana kita menyikapi dengan kondisi khususnya pandemi ini
agar bisa memunculkan e ekonomi kreatif. nah itu yang muncul di
opo yo di benak saat diskusi itu. nah sisi lain memang untuk saat ini
kita pengembangan e masa pandemi adalah terkait dengan
Budidaya Maggot.
P: ohh nggeh Pak.
P: kalau tadi disebutkan kemenparekraf ya Pak? itu seperti apa Pak
bagi pengembangan BUMDes Tunas Mandiri? apakah dia
memberikan panduan umum tata kelola unit wisata yang baik atau
memberikan arahan saat ini masa pandemi harus begini begini
begini?
S: kalau di kemenparekraf itu dia terkait dengan e kerja sama dengan
pihak ketiga terkait dengan bantuan ataupun pinjaman bunga lunak
dengan kerjasama dengan Pokdarwis dan masuk ke homestay (yang
itu tu khusus untuk pembiayaan homestay). itu adalah kerjasama
dari kemenparekraf dan kementrian keuangan kemudian ke pihak
ketiga yang namanya smf (sarana multi griya financial) terus smf
itu kerjasama dengan BUMDes terus BUMDes kerjasama dengan
Pokdarwis (pengelola desa wisata). nah kemudian memilih ataupun
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mem-filter homestay mana yang mau meminjam dan komitmen
untuk pengembalian dengan bunga lunak. itu. dan kita sudah akses
di tahun 2019 (sebelum ada pandemi) itu 1,6 M untuk pembiayaan
homestay di Nglanggeran. itu terkait dengan kontruksi ataupun
renovasi.
Berarti kalau boleh saya bilang saya garisbawahi itu manfaatnya
berarti pembiayaan modal untuk perbaikan homestay itu?
iyaa Mas.
Terus selanjutnya Pak. Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke pemerintah daerah Pak?
Ada. kembali ke DLH tadi (DLH GunungKidul) kemudian yang di
kajian desa itu jenenge itu dinas pemberdayaan perempuan dan desa
itu lho GunungKidul (Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten GunungKidul).
kalau kontak dan relasi ke pemerintah daerah itu perannya dan
manfaatnya seperti apa Pak yang dirasakan BUMDes Tunas
Mandiri sendiri?
kalau yang dirasakan terkait dengan karena BUMDes Tunas
Mandiri punya unit usaha pengelolaan sampah kerjasama dengan
DLH terkait dengan bagaimana kita mengolah sampah kemudian
untuk residu kita buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir
Sampah) kemudian kemarin juga DLH sempat membawa beberapa
desa ke Nglanggeran terkait dengan budidaya Maggot tadi sebagai
yo pilot project yang lain lah biar mengikuti terus dinas
pemberdayaan perempuan dan desa itu juga komunikasi dulu untuk
pelatihan-pelatihan itu.
Pelatihan?
Pelatihan E-Commerce tapi itu lewat BBLM Jogja lewat dinas itu.
Jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten GunungKidul)
melalui BBLM Jogja masuk ke BUMDes Tunas Mandiri untuk
pelatihan E-Commerce gitu ya Pak?
Iya Mas.
Terus selanjutnya, apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke Pemerintah Desa Pak?
Ada.
Terus. Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pemerintah Desa itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri?
Ada. Terkait dengan anggaran untuk BUMDes (penyertaan dari
dana desa) kemudian evaluasi-evaluasi yang lain.
kalau manfaatnya sendiri seperti apa Pak dengan Pemerintah Desa
itu?
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S: kalau manfaatnya ya terkait dengan regulasi ataupun
kesepemahaman bahwa BUMDes ini kan sebagai usahanya desa
yang nanti bagaimana kalau dana desa nggak ada ataupun masih ada
itu kita nggak tahu yang penting itu desa bisa mandiri dengan
perekonomian desa sendiri tanpa menunggu bantuan dari
pemerintah. karena apa, BUMDes ini usahanya desa bagaimana
desa mendapatkan keuntungan lebih bagaimana uang itu bisa
dialokasikan ke desa untuk membangun infrastruktur dan
sebagainya.
P: dan disalurkan ke PADes?
S: Iya Mas.
P: Terus apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
Badan Permusyawaratan Desa?
S: Ada. Sekarang BPK (Badan Permusyawaratan Kelurahan) (sambil
tertawa ringan).
P: Adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri sendiri Pak?
S: Ada. Terkait seperti halnya Perdes BUMDes itu juga lewat desa
lewat BPD terkait dengan jasa pelayanan di pariwisata.
P: Sama satu hal lagi itu pengawasannya?
S: Pengawasannya ada sendiri. karena kan kalau struktur BUMDes itu
nggak boleh ada perangkat desa ataupun lembaga desa yang masih
wilayah desa masuk ke di pengurus BUMDes. Jadi sendiri.
P: Jadi diluar saja ya Pak?
S: Ha'a diluar tetap mengawasi.
P: Selanjutnya, apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke kelompok sadar wisata (Pokdarwis)?
S: Ada.
P: Adakah peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
S: Ada.
P: Itu seperti apa Pak? Kerjasamanya seperti apa?
S: kerjasama yang kita lakukan yaitu terkait dengan bagi hasil jasa
pelayanan. dilaporkan dari kunjungan wisatanya 10% masuk
BUMDes. Nah kemudian kerjasama yang tadi smf. kerjasama
BUMDes dan Pokdarwis yang mana homestay yang layak dan bisa
untuk mengambil ataupun pinjaman bunga lunak.
P: Berarti manfaatnya sendiri terkait dengan Pokdarwis itu berarti juga
membantu BUMDes Tunas Mandiri mengelola unit wisata ini ya
Pak?
S: Iya. sebenarnya kalau dilihat itu bukan dari unit usaha BUMDes.
karena BUMDes dengan wisata duluan wisata. jadi ini (unit wisata)
kemitraan. Selain dari pinjaman itu, BUMDes juga bisa
membangunkan joglo untuk kepariwisataan di lokasinya di kedung
kandang. Juga mendukung pengembangan Pokdarwis.
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P: Terus, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi
ke organisasi karang taruna?
S: Ada.
P: Adakah peranan jaringan-jaringan dari organisasi karang taruna itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Seperti apa Pak
pendapat Bapak?
S: kerjasamanya seperti halnya untuk saat ini memang karena di
Nglanggeran ini terfokus di olahraga dan dulu itu ya saat ada lomba
sebelum ada pandemi tahun 2018 atau 2019 itu pas 17-an nah itu e
mengadakan olahraga lomba lah antar dusun. ya kita ada kontribusi
BUMDes untuk men-support itu. nah kemudian kemarin juga
pembangunan lapangan bola voli. kita ada kontribusi ke Karang
Taruna juga.
P: Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke pihak
swasta?
S: swasta ada. lha ya itu SMF itu swasta. Terkait pembiayaan
homestay. kan lewat itu.
P: Adakah peranan jaringan-jaringan dari pihak swasta itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri? Berarti tadi ya Pak terkait
dengan permodalan ya? Terus ada lagi Pak?
S: kalau yang swasta IRE jogja itu juga masuk. itu terkait dengan
pelatihan. nah kemudian saat ada diskusi di pendopo IRE-nya itu di
depan itu kita juga diundang untuk diskusi disana.
P: Itu diskusi dan pelatihan tentang apa Pak?
S: itu diskusi tentang aturan nomor 6 tahun 2014 terkait dengan UU
Desa. itu juga membahas perihal itu.
P: Sama pelatihannya seperti apa Pak?
S: kalau dulu itu pelatihannya lewat BUMDes kemudian ke UMKM
terkait dengan bagaimana mengolah bonggol pisang kemudian
bagaimana mengolah daun pisang menjadi sirup kemudian
membuat kripik atau apa namanya kerupuk.
P: Terus selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes itu untuk mencari dan memanfaatkan
celang/peluang bisnis di pasar? bagaimana kerjasamanya gitu
dengan pihak-pihak lain lah gitu?
S: ya kalau dengan pihak-pihak lain seperti ada badan usaha BRI
(BRIMall). kita juga menjualkan produk umkm di desa yang tepat
kita jualkan ke BRIMall lewat BUMDes. kemudian link BRIlink itu
to. ada BNI juga (BNIlink).
P: Terus selanjutnya, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam membantu penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah
yang timbul berkaitan dengan kegiatan transaksi ekonomi di
BUMDes? seperti contohnya mungkin kayak pembayaran uang
elektronik itu kan sekarang bisa meminjam produknya apa dari
BRIlink & BNIlink begitu Pak? Betul?
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S: Ha'a jadi kita saat ada transaksi masuk ya ada salah satu bank lewat
BRIlink kemudian masuk ke rekening terus nanti juga diambil.
P: Terus selanjutnya Pak. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam membuka lapangan pekerjaan baru baik secara langsung
ataupun tidak langsung? Misalnya ini kerjasama dengan Pokdarwis
dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga bagi pemuda
gitu? Bagaimana pendapat Bapak?
S: ya kalau pendapatnya sih ada. ada yang kita lakukan. seperti
budidaya maggot itu kan juga baru. seperti saat ada pandemi ini kan
kita juga membuka lapangan pekerjaan baru. nah kemudian
pemanfaatan joglo yang kita buat nanti itu kan nanti bisa digunakan
dengan Pokdarwis (sarana).
P: Berarti yang budidaya maggot tadi diberikan pendampingan dari
DLH ya Pak?
S: Enggak beda. Jadi DLH ini hanya dinas yang mengawasi atau
memberikan pengarahan ya karena TPS itu kan masih bagian
BUMDes. terus bagaimana regulasi dan aturan terkait dengan
penarikan pelanggan sampah itu harus berapa. kan ada aturannya.
maksimal segini. kemudian e terkait yang lain ini kita ada juga
pelatihan untuk masyarakat terkait dengan budidaya maggot
harapannya nanti saat kondisi pandemi ini bagaimana bisa
mendapatkan pendapatan. bagaimana nanti membudidayakan
maggot ini. terus nanti kan BUMDes ini bisa membeli. jadi tidak
usah takut dengan kondisi nanti produknya opo banyak terus nggak
bisa menjual. lha itu kan BUMDes siap menampung.
P: kalau lebih tahu lagi pak yang budidaya maggot itu hanya BUMDes
sendiri atau kerjasama dengan pihak lain juga?
S: kita kerjasama dengan pihak lain.
P: Siapa saja Pak?
S: Dalam arti kita ada yang nggarap ini ada pihak lain yang siap
membeli (Produk budidaya lalat maggot BSF). maaf saya nggak
bisa sebutkan ya mas (Pihak lain). nanti kita ada pelatihan untuk
masyarakat. terus nanti BUMDes akan siapkan telurnya. terus
tinggal beli nanti tinggal mengolah saja.
S: terus kita kerjasama juga dengan PT Sari Husada terkait dengan
limbah susu sebagai penyedia pakan maggot.
P: Terus selanjutnya, bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam memudahkan pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman
modal usaha dalam rangka mengembangkan bisnis BUMDesa?
S: ya hanya dari smf itu mas. kalau sampai saat ini kita belum
sebenarnya ada penawaran tapi kita belum.
P: Terus apakah nilai-nilai dan norma-norma hidup yang melekat di
seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung
kinerja positif BUMDes?
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itu mendukung mas. dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada.
karena seperti tadi yang saya bilang bahwa BUMDes ini adalah
usahanya desa. sebagai kami pengurus itu bagaimana nanti ini itu
bisa berjalan dengan konsep institutional maupun akhlak dan
bagaimana kita mencari peluang usaha yang bisa mendapatkan
keuntungan. walaupun dengan modal kecil tapi bisa mendapatkan
keuntungan yang lebih besar. nah kita cari celah-celah disitu.
Terus yang selanjutnya, apakah rasa kepercayaan yang terbentuk
dan terjalin antara pengelola dengan anggota mampu mendukung
raihan usaha pencapaian atas target pendapatan BUMDes Tunas
Mandiri? kalau nggak salah kan BUMDes Tunas Mandiri
menargetkan pendapatan per tahun itu 15 persen dari tahun
sebelumnya ya Pak? apakah rasa kepercayaan itu juga bermain
disitu gitu pak?
Iya main mas. walaupun kita belum bisa mencapai target tapi tetap
rasa itu tetap ada. ya karena target itu hanya sebagai acuan kita
apakah BUMDes bisa berkembang atau tidak atau stagnan
walaupun kita belum bisa mencapai target tapi kita tetap berusaha
terus bisa mencapai target atau malah bisa lebih. kan gitu.
Betul Pak.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki BUMDes
dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh
anggota BUMDes? Pemanfaatannya seperti apa? Misalnya bisa
mengakses permodalan usaha gitu terus kan itu secara tidak
langsung juga bisa memberikan kesejahteraan ya Pak bagi anggota
BUMDes gitu Pak?
ya terkait dengan pelatihan untuk UMKM tadi pengelolaan debog
pisang. kerjasama dengan IRE. daun pisang menjadi sirup. terus
produk yang ada di masyarakat yang sudah ada pelatihan ini bisa
kita bantu jualkan juga dengan skema mungkin bagi hasil.
Sama satu lagi yang BBLM tadi juga memberikan pelatihan ECommerce gitu ya Pak bagi anggotanya?
dulu yang khusus pengurus BUMDes.
Terus selanjutnya Pak, bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dalam upaya
membantu meraih prestasi atau penghargaan misalnya pengakuan
atas pengelolaan usaha BUMDes? Bagaimana disini pemanfaatan
kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes itu dari Pokdarwis,
kemenparekraf, kemendespdtt itu pengakuan diberikan pengakuan
baik? Gimana pemanfaatannya itu seperti apa? Apakah diberikan
informasi terus dipelihara kerjasamanya gitu Pak?
Jadi disisi lain kita harus menjaga kepercayaan itu mas. dengan
adanya relasi Pokdarwis dan sebagainya dengan dinas-dinas terkait
kita harus menjaga kepercayaan. bagaimana kita pengembangan
BUMDes ini sesuai dengan arahan atau acuan terkait dengan dinas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
308

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

P:
S:

P:
S:
P:

S:

P:
P:

S:

P:
S:

P:
S:

terkait ataupun sisi lain terkait dengan pola kerjasama dengan
pokdarwis ataupun UMKM yang ada di masyarakat ini bisa berjalan
dengan baik. nah nanti kan usaha ini kan nanti akan memperkuat
bahwa BUMDes ini tidak hanya sebatas nama tapi bagaimana
penguatan ini juga akan berkontribusi ke masyarakat.
Harapannya juga bisa dikenal luas juga di Indonesia ya Pak?
Iya. Seperti itu sih. nah sisi lain kita juga sudah kan ini ada program
baru di BRI. Namanya BRI BRILIAN. Alhamdullilah kita sudah
masuk di 125 besar seluruh Indonesia. lha nanti harapannya ini yang
125 besar ini akan diambil 10 besar. nah sekarang baru kita
berlomba-lomba dari 125 BUMDes se-Indonesia ini berlombalomba bagaimana kita mengakses nanti yang masuk 10 besar ini ya
yang dapat CSR-nya Bank BRI lha yang entah dalam konteks
pengembangan kedepannya kita juga belum tahu dikasih tahuin
kalau nanti bisa masuk 10 besar nanti kita dapat seperti apa. kita
juga belum tahu. nah ini kita baru berproses persiapan lah
bagaimana e nanti ini. terus disisi lain kita juga ada daring (zoom
meeting).
kalau boleh saya garisbawahi Pak, itu terkait pengembangan
BUMDesa juga Pak yang desa BRILIAN itu dari BRI?
Ha'a kalau nanti kita bisa masuk 10 besar pasti kita akan masuk ke
pengembangan.
Terus selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan relasi yang dimiliki
oleh BUMDes Tunas Mandiri Pak dalam upaya mendapatkan akses
tempat pemasaran?
Ya kita kalau pemanfaatan kontak ya itu kita pertama yang tadi
BRIMall kemudian kita kan ada group WA BUMDes se-DIY ada
yang se-Indonesia kita juga masuk disitu kita manfaatkan untuk kita
kenalkan produk kita disitu.
Baik Pak. Terima kasih Pak.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya mengatasi
kelangkaan informasi pasar Pak yang sering timbul dalam
operasionalisasi usaha bisnis? Misalnya kelangkaan pasokan gitu?
kalau yang masalah itu kita kan punya usaha grosir nah itu kita bisa
memberikan pasokan-pasokan ke warung-warung kelontong. o
disini ada kekurangan kita masuk situ dengan harga yang lebih
murah di pasaran.
karena warung-warung kelontong itu juga secara tidak langsung
dibawah naungan BUMDesa juga ya Pak?
secara tidak langsung. iyaa. walaupun ada juga yang diluar desa
karena kan kita kan scope-nya lebih luas kalau yang usaha unit
grosir ini.
kalau secara langsung nggak ya mungkin Pak?
Iyaa. Tapi kita tetap akses bagaimana pendapatan dan
pemanfaatannya secara luas.
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P: Terus selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
pada upaya membantu penyebaran inovasi-inovasi bisnis Pak?
Misalnya tadi kita bisa mendapatkan BRIlink & BNIlink seperti?
Dulu ceritanya seperti apa sih Pak kok bisa BUMDes Tunas
Mandiri itu mengadopsi itu? Saran dari pihak mana?
S: karena kan kita terkait yang ke wisata dan karena BUMDes juga
sebagai mitranya Pokdarwis Nglanggeran dengan kondisi saat ini
walaupun sebelum ada covid ini kan kita sudah kerjasama dengan
BRILink tadi. Nah Pengunjung yang nggak bawa uang tunai kan
kita bisa mengakses disitu hanya perlu menggesek lah seperti itu.
kondisi saat ini juga bisa membantu terkait dengan kondisi pandemi
harapannya kan uang itu tidak uang tunai tapi langsung transfer
untuk pembelian tiket dan sebagainya. dan itu prosesnya terkait
dengan pariwisata mas. kita masuk dengan konsep bahwa padahal
butuh terus kita masuk ke Bank kita ajukan lha ternyata bisa diajak
kerjasama disitu.
P: Ohh gitu ya Pak.
P: Berarti tadi yang inovasi-inovasi bisnis tadi itu BUMDes sendiri ya
Pak yang menginisiasi atau mungkin ada kerjasama dengan
Pokdarwis juga?
S: Ya ini kerjasama dengan Pokdarwis. ya kita kan bermitra dengan
Pokdarwis bahwa lha iya dua pola ini yang harus kita masuk. seperti
penerapannya ada di loket terus di griya cokelat.
P: Ohh baik-baik Pak.
P: Terus, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam upaya
mendukung kinerja positif BUMDes Pak? Misalnya bidang
ekonomi atau bidang sosial seperti itu Pak bidang keuangan tadi?
Ada lagi nggak Pak? Mungkin dari kelompok Pokdarwis ini
bagaimana sih Pak mendukung kinerja positif BUMDes?
S: ooh terkait dengan ini saat kita laporan kemudian saat kita ada
kebutuhan yang nanti akan kita ajukan untuk cari bantuan lah
akhirnya atau saat kita butuh sesuatu hal yang berkaitan dengan
Pokdarwis ya kita harus masuk kesitu. Ibaratnya kita begini apabila
kita perlu data homestay. lha itu kita akan ada komunikasi dengan
Pokdarwis. kemudian data pengunjung juga kita komunikasi disitu.
P: Terus gotong royong di masyarakat masih Pak?
S: Masih.
P: Biasanya dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan sekali?
S: Biasanya Jumat bersih pagi. kalau yang di wisata ini setiap hari
sabtu.
P: Biasanya bentuknya seperti apa Pak?
S: kalau yang di masyarakat ya bersih-bersih jalan.
P: ohh baik Pak.
P: Apakah masih ada kegiatan "nyakruk" atau pos ronda?
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S: Masih.
P: Terus, Mengapa Pak kegiatan itu masih dilestarikan dan
dilaksanakan gitu Pak?
S: karena e ronda ini kan disisi lain juga menjaga keamanan
lingkungan sisi lain kita ada juga sistem jimpitan. nah jimpitan ini
kan nanti kan untuk kas RT lah. kebutuhan-kebutuhan di RT
masing-masing kan terpenuhi walaupun semuanya belum jalan kan
dalam arti ronda ini tapi di tempat kami ada masih berjalan.
dibeberapa dusun juga masih berjalan.
P: Apakah masih ada tradisi silahturahmi antar warga?
S: Seperti ada lebaran. kemudian kalau ada yang sakit ya kita nengok.
P: Disini itu acara-acara pertemuan warga partisipannya masih tinggi?
S: Masih.
P: Boleh dikasih bukti-buktinya seperti apa?
S: kita di wisata ini ada pertemuan selasa kliwon. kemudian pertemuan
RT juga masih ada. kemudian di kelompok-kelompok tani itu juga
masih ada pertemuan. terkait dengan kondisinya masing-masing lah
seperti itu.
P: Apakah kaum muda pemuda-pemudi desa Nglanggeran itu masih
aktif terlibat pada pertemuan warga?
S: eee masih ada tapi nggak banyak tapi ada pemuda yang terlibat
disitu.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa?
S: lha ya saat ada pertemuan di dusun itu ada pelibatan pada
pemudanya. di lingkup RT juga ikut di pertemuan RT.
P: Terus, Apakah disini itu sekarang tingkat urbanisasi kaum muda
rendah?
S: Iyaa.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa ya?
S: karena banyak mayoritas pemuda sekarang yang banyak terlibat di
wisata. ikut mengelola disini.
P: Banyak yang terlibat disini ya Pak?
S: Iyaa.
P: Terus, Apakah disini itu keterlibatan kaum muda (pemuda-pemudi)
pada penyelenggaraan acara tradisi atau budaya di masyarakat
masih tinggi ya?
S: Masih.
P: Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti apa ya?
S: karena disini masih ada rasulan mas setahun sekali. kemudian
masih ada kendurian pada hari-hari tertentu. kemudian kalau disini
apa namanya sapi yang melahirkan punya anak ada tradisi kenduri
(momong pedet). terus wiwitan juga masih ada di masyarakat.
P: Untuk pementasan tradisi atau budaya sendiri apa aja Pak?
S: kayak ledhek. ada jathilan. ada karawitan. ada gejog lesung. ada
reog. terus kemudian ada tari-tari.
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P: ohh Baik Pak.
P: Terus, Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi penurunan
terkait dengan tingkat cadangan modal sosial ya Pak? kaitannya
dengan kaum muda sendiri berkaitan dengan modal sosial seperti
apa ya Pak?
S: iyaa ada mas. karena saat ini itu kan zaman serba digital.
perkembangan zaman juga banyak yang mengikuti (gadget dsb.).
P: Terkadang juga pertemuan itu dilaksanakan kalau penting?
S: iyaa mas. kadang mereka ikut kadang juga tidak. seperti itu.
P: Berarti penyebabnya mungkin karena perkembangan zaman?
S: iyaa. karena disisi lain juga untuk soal tradisi masih banyak yang
kurang tahu lah. tradisi ini maksudnya untuk apa tujuannya untuk
apa. itu masih banyak yang kurang memahami. hanya ikut-ikut aja
lah.
P: Betul Pak.
P: Terus ini, Adakah peranan jaringan sosial terkait dengan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola berdasarkan cara
musyawarah mufakat? Apakah ada peranan disitu?
S: Ada. Jadi kita ada kebijakan-kebijakan itu mayoritas kita
musyawarah mufakat. seperti halnya pada budidaya maggot ini kan
kita musyawarah juga. kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lain
pada saat kita ada kebutuhan yang mendesak itu harus kita rembug
ya kita pertemuan langsung.
P: Terus, Apakah ada peranan jaringan sosial Pak keberadaan kontak
atau relasi didalam mendorong/menekan pengambilan kebijakan
atau keputusan oleh pengelola dengan tetap selalu memperhatikan
asas kerakyatan dalam arti dari anggota, oleh anggota dan untuk
anggota gitu Pak? Jadi ada peranan jaringan sosial nggak ya Pak
untuk kearah sana?
S: Ada. jadi ya kayak menampung aspirasi gitu kan mas. Jadi kita juga
menerima masukan-masukan dari luar ataupun dari anggota
ataupun dari lingkup pemerintah desa atau lingkup masyarakat.
Ibaratnya BUMDes ini seperti ini usahanya seperti ini. ya kita akan
menampung semuanya.
P: Terus selanjutnya Pak, Apakah ada peranan jaringan sosial yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri sendiri didalam membentuk
dan menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis
dalam arti pengelolaan tetap berdasarkan pada prinsip etos
mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran?
S: Iyaa.
P: Seperti apa sih Pak pendapat Bapak?
S: kita seperti voting mana yang kuat dan banyak dukungan ya kita
ambil disitu. kan demokratisnya disitu.
P: Penyampaian informasi juga ya Pak?
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S: Iyaa. Apa yang kita dapat ya kita sampaikan kalau ini untuk
BUMDes yang lebih baik.
P: Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan
pengelola badan usaha?
S: Ada. kepercayaan itu baik dan kemudian juga kalau mitra bisa ada
kesepakatan bersama ada perjanjian juga. itu seperti pengikat kita
selain dari sisi ikatan emosional ya diluar perjanjian.
P: Apakah saat ini ada rasa kepercayaan yang terjalin antarpengelola
BUMDes Tunas Mandiri Pak? kan ada komisaris, direktur, terus
bapak sendiri, terus ibu surgiyanti, terus bapak sugeng itu masih ada
ya Pak?
S: Ada.
P: itu dampaknya seperti apa sih Pak untuk BUMDes sendiri? Apakah
bisa menyatu bisa kompak gitu lah Pak intinya?
S: karena kan kita punya kesibukan masing-masing tidak hanya
mengurusi BUMDes. kadang ada yang mengeluh ada kita yang
percaya juga. saat ada yang luar daerah dari setiap tim tadi
(pengelola BUMDes) ada masukan ya kita tampung. kemudian ada
masukan dari luar o ini sesuai. terus untuk internal kita karena
mereka juga punya kesibukan masing-masing ya kita harus tetap
saling komunikasi. walaupun ya ada naik turun tidak terus stagnan
terus. ya bisa dibilang fluktuatiflah secara kasarnya seperti itu.
P: Apakah benar jalannya operasional kegiatan usaha BUMDes Tunas
Mandiri sudah didasarkan pada prinsip dalam kerangka kerja sistem
demokrasi berbasis kepercayaan?
S: iyaa. kita tetap usahakan seperti itu.
P: Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola BUMDes Tunas
Mandiri selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang
adanya kegiatan wisata ya? Boleh dikasih contoh penyampaian
informasi-informasinya seperti apa Pak?
S: kalau kita penyampaian informasi. ada forum-forum tertentu 35 hari
malam selasa kliwon. kemudian ada informasi yang mendesak dari
kementrian pdtt BUMDes yang ada wisatanya harus seperti ini.
terus, realtime kunjungan yang ada di Nglanggeran ini selalu
terupdate semua orang itu bisa tahu ataupun melihat. o di desa
Nglanggeran hari ini sekian sekian. jadi kita terapkan sistem
keterbukaan.
P: Terus, Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola selalu
memberikan informasi mengenai laporan pertanggung jawaban
keuangan BUMDes Tunas Mandiri kepada elemen masyarakat atau
stakeholder terkait?
S: Iyaa. ada laporan.
P: itu biasanya penyampaian informasi terkait dengan hal itu seperti
apa Pak?
S: kita ada pertemuan akhir tahun di balai desa selama satu tahun
sekali.
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P: Itu biasanya pihak-pihak yang diberikan informasi laporan
pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri itu siapa
saja Pak?
S: ya intinya kita sampaikan laporannya ke pemerintah desa.
P: Menurut pendapat Bapak, Pengelolaan BUMDes oleh pengelolanya
sudah berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan ya?
S: Iyaa. Seperti halnya terkait dengan penyampaian informasi
mengenai data kunjungan. terus juga penyampaian informasi terkait
dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang selama ini kita
lakukan setiap satu kali tiap tahunnya di balai desa.
P: Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri
Pak?
S: Ada. karena kita kan ada periode. untuk saat ini kita hanya sampai
di tahun 2021. nah kita nggak tahu besok tahun 2021 apakah ada..
itu kan kebijakan dari pemerintah desa ya apakah ada pengganti
atau tidak atau seperti apa. ya pada intinya ya kita harapannya ada
regenerasi tiap empat tahun sekali. Biar nanti kan ada perubahan
yang mungkin kita belum tahu ada orang baru yang masuk o ini ada
informasi seperti ini punya bukti atau punya gagasan yang lebih
baik untuk pengembangan BUMDes ya kita nggak masalah. itu kan
kebijakan dari pemerintah desa.
P: Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan adanya jaringan sosial
kontak atau relasi dapat mempengaruhi sikap pengelola didalam
melayani anggotanya ya Pak? Maksudnya pengelola bisa menjadi
lebih ramah gitu?
S: Iyaa.
P: Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
kontak atau relasi itu misalnya kayak dari mitra juga dari
kemenparekraf dari kemendespdtt dari BPD terus Pokdarwis
didalam mencegah atau meminimalisir adanya/kemungkinan
terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan
oleh pengelola ya Pak? Ada dorongan disitu? Ada apa penekanan
disitu oh ini ada jaringan sosial berarti kita harus menjaga baikbaik?
S: Iyaa. Jadi karena jaringan sosial itu kan bicara tentang banyak ya
mas. jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi
atau penyampaian agar tidak terjadi pemikiran yang kontradiktif
atau negatif.
P: Secara sederhananya kita itu diawasi lah ya Pak dengan jaringanjaringan sosial itu. jangan sampai kita juga memcahkan
kepercayaan yang sudah terbangun.
S: Iyaa Mas.
P: Terus, Menurut Pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan
sosial kontak atau relasi didalam mempengaruhi sikap pengelola
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dalam melayani anggotanya? maksudnya pengelolanya menjadi
mempunyai sikap aspiratif gitu Pak?
Iyaa.
Menurut Pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan sosial
kontak atau relasi didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam
mengelola unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan selalu
memperhatikan dan menekankan pada aspek kelestarian
lingkungan gitu?
Iyaa. seperti halnya sampah. bagaimana kita memberikan pelayanan
pengambilan sampah agar tidak berceceran atau berjatuhan
kemudian nanti bagaimana memberikan pelayanan kepada
pengunjung tidak seenaknya yaitu harus sesuai dengan protokol
atau prosedur yang ada.
Apakah secara sengaja BUMDes Tunas Mandiri ini memilih sistem
demokrasi ya maksudnya kerangka kerja sistem demokrasi dalam
mengelola unit bisnis?
Iyaa.
Alasannya apa sih Pak?
kalau kita memilih sistem demokrasi karena gini dari sekian usaha
yang ada ya. nah unit usaha itu kan kita punya program. punya
gambaran usaha. terus kita kan punya wacana. lha nanti kita
sampaikan ke pemerintah desa kemudian ada beberapa ke
Pokdarwis. Nah itu kita lakukan biar sinkron agar kita ada
dukungan dan mereka kalau setuju ya kita jalankan karena e
mufakat itu yang kita tekankan disini. kerjasamanya juga akan kuat.
kemudian usaha BUMDes yang kita bangun ini secara otomatis
mereka juga membantu menyampaikan ke pihak-pihak yang lain.
Ohh baik-baik Pak. Terima kasih.
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LAMPIRAN 21
HASIL TRANSKRIP DATA ATAS REKAMAN ELEKTRONIK
WAWANCARA BERSAMA BAPAK PONIJO
(KODE S3.W1)

Informasi Narasumber
Nama

:

Bapak Ponijo

Jabatan

:

Ketua Pengawas BUMDes Tunas Mandiri Periode
Masa Jabatan 2016-2021

Telpon

:

+62823-1314-xxxx

Informasi Umum Badan Usaha
Nama

:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri

Alamat

:

Padukuhan Gunung Butak Rt. 20, Rw. 05, Desa
Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. GunungKidul, DIY

Kota

:

GunungKidul

Identitas Narasumber
Nama
Umur
Jenis Kelamin
Jabatan
Lama Bekerja
Pendidikan
Status Perkawinan

:
:
:
:
:
:
:

Ponijo
59 Tahun
Laki-laki
Ketua Pengawas
3 Tahun (sejak 2016)
SLTA
Kawin
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Keterangan Wawancara
Tanggal Wawancara
Tempat Wawancara
Waktu Wawancara
Kode Transkrip
Keterangan

:
:
:
:
:
:
:

Senin, 26 Oktober 2020
Rumah Bapak Ponijo
Sekitar pukul 12:00 WIB
S3.W1 (Subjek 3, Wawancara 1)
- P : Pewawancara / Interviewer
- S : Subjek / Interviewee
- Kalimat atau frase yang digarisbawahi merupakan
data penting yang dimasukkan ke dalam
kategorisasi data.

Gambaran Situasi Pada Pengambilan Data Wawancara
Saat itu wawancara dilakukan di ruang tamu subjek yang sekaligus dijadikan
ruang kerja usaha mandiri Payment Point Online Banking (PPOB). Lebih lanjut,
waktu itu subjek (Bapak Ponijo) sedang ada waktu luang sehingga wawancara
bisa dilaksanakan dengan lancar, nyaman, dan tanpa kendala. Tak lupa, ada istri
subjek yang sengaja memberikan secangkir teh kepada pewawancara sebagai
bentuk rasa hormat dan budaya didalam melayani tamu yang datang ke rumah.
Sebagai tambahan, total waktu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara
dengan subjek berlangsung cukup lama yaitu 1 jam 25 menit 53 detik.
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Transkrip Wawancara
P: Saya mulai ya Pak. Sebelumnya selamat siang Pak Ponijo. Mohon
maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar. Saya disini
bermaksud mau wawancara dengan Bapak perihal peranan jaringan
sosial Pak didalam pengaruhnya pada tata kelola BUMDes Tunas
Mandiri yang demokratis. Saya mau menuliskan hasil data atas
wawancara ini untuk pengembangan penulisan lebih lanjut di Bab
V tentang analisis data dan pembahasan. Untuk mempersingkat
waktu saya mulai ya Pak.
P: Nama Bapak Sendiri?
S: Pak Ponijo
P: Bapak asli warga sini?
S: Ya asli sini. asli Nglanggeran
P: Bapak disini sebagai ketua pengawas BUMDes?
S: iyaa. pengawas BUMDes
P: Saya mau tanya Pak, yang pertama itu apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah pusat ya Pak? Terus
kalau boleh disebutkan pihak-pihak mana saja Pak setahu Bapak
sendiri?
S: Kalau sementara ini sepengetahuan saya itu belum begitu ada relasi
ke pemerintah pusat tapi yang jelas itu ada istilah'e ada perhatian
dari pemerintah pusat tentang BUMDes Tunas Mandiri desa
Nglanggeran itu sendiri.
P: itu pihak-pihaknya boleh disebutkan Pak secara spesifik
kementerian mana atau dinas mana seperti itu Pak? setahu Bapak
sendiri selama ini?
S: Selama ini saya belum pernah ada khususnya relasi yang istilah'e
kerjasama dengan BUMDes Tunas Mandiri. semata-mata BUMDes
Tunas Mandiri itu berdiri memang dari bawah. jadi inisiatif. waktu
itu dari pemerintah kabupaten yang pertama kali itu memfasilitasi
BUMDes Tunas Mandiri desa Nglanggeran itu berdiri.
P: Tapi sebetulnya ada juga ya Pak relasi ke pemerintah pusat?
S: Ada mas. untuk lebih jelasnya sebaiknya nanti masnya lebih baik
bertemu dengan Direksi BUMDes-nya.
P: Kalau setahu Bapak sendiri itu peran dari pemerintah pusat itu
seperti apa? kerjasama dengan pemerintah pusat? jaringan-jaringan
ke pemerintah pusat katakanlah dalam hal ini yang berkepentingan
adalah kemendespdtt (Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi
Desa) terus ada kemenparekraf gitu? itu kalau pendapat Bapak
sendiri seperti apa sih untuk BUMDes Tunas Mandiri?
S: Memang BUMDes Tunas Mandiri itu kan diharapkan e memang
benar-benar bisa optimal ya dalam menangani e apa aset-aset desa.
itu yang jelas bisa menginventarisasi aset-aset desa kemudian
mengembangkan aset desa. juga termasuk bagaimana ekonomi desa
itu semuanya bisa dirangkul oleh BUMDes. kemudian yang jelas
BUMDes bisa meningkatkan PAD Desa yang jelas. Harapan dari
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pemerintah pusat memang seperti itu. Dan BUMDes desa
Nglanggeran itu berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang
dimiliki desa Nglanggeran itu sendiri.
Ohh baik-baik Pak.
Terus selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke pemerintah daerah? dalam hal ini pemerintah
daerah kabupaten GunungKidul atau Pemprov?
Iyaa ada.
Bagaimana Pak? Pihak-pihak mana saja Pak? atau mungkin
perannya bagaimana? Boleh diceritakan seperti apa Pak?
Diharapkan dari pemerintah Kabupaten bisa bekerja sama dengan
pihak-pihak terkait yang terutama kalau di desa Nglanggeran kan
wisatanya kemudian ada UKM-nya dan ada pedagang-pedagang di
lingkungan desa itu bisa kerjasama. jangan sampai nanti BUMDes
itu berdiri tapi ada pengusaha - pengusaha kecil atau pedagangpedagang kecil itu menjadi tidak nyaman dengan adanya BUMDes.
seperti itu. harapan dari pemerintah kabupaten seperti itu.
Apakah kalau boleh tahu BUMDes juga menyumbangkan berapa
persen ke pendapatan asli daerah?
Kalau BUMDes karena BUMDes yang dikelola wisata. itu kan
wisata itu sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten
bahwa untuk retribusinya yang 2000 itu masuk ke kabupaten.
Rp2000,00/orang masuk di kabupaten. jadi tinggal berapa itu
pengunjungnya tiap hari itu tinggal dikali saja Rp2000,00 maka
jumlah itu masuk ke kabupaten. jadi ada kontribusi ke kabupaten.
Berarti ada menyumbangkan ke PAD kabupaten ya Pak?
Iyaa. Ada.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke
pemerintah desa?
Iyaa. Ada. yang jelas itu memang BUMDes Tunas Mandiri itu
memang diharapkan seperti itu. Karena BUMDes Tunas Mandiri
itu diharapkan untuk bisa meningkatkan PAD desa. Lha tentu saja
kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BUMDes Tunas Mandiri
dan tiap tahunnya memang pemerintah desa mengganggarkan untuk
memberikan apa istilahnya modal kepada BUMDes. Jadi apa
tergantung e dana desa yang diterima oleh pemerintah kelurahan lha
nanti untuk memberikan tambahan modal untuk tiap tahunnya
memang itu dimusyawarahkan di tingkat desa.
Terus tambahan saja Pak, peranan jaringan-jaringan dari
pemerintah desa itu bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri
seperti apa Pak? Maksudnya bentuk kerjasamanya sehingga bisa
memberikan keuntungan kepada BUMDes Tunas Mandiri seperti
itu? Seperti apa Pak peranan jaringan?
Memberikan peluang kepada BUMDes Tunas Mandiri. Memang
disitu banyak istilahnya usaha-usaha yang sementara ini belum bisa
dikelola oleh pemerintah desa itu memang diserahkan kepada
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BUMDes Tunas Mandiri biar Tunas Mandiri bisa mengelola itu dan
itu memberikan keuntungan kepada BUMDes Tunas Mandiri dan
nanti sebagian akan kembali ke PADesa. seperti itu.
Tambahan sedikit Pak, Manfaatnya itu kan tadi saya garisbawahi
ada dua ya Pak? Jadi ada yang memberikan penyertaan modal ke
BUMDes Tunas Mandiri melalui dana desa ya Pak? Habis itu juga
e tadi Bapak bilang itu usaha-usaha yang belum bisa dikelola oleh
pemerintah desa istilahnya dipasrahkan ke BUMDes Tunas
Mandiri? Adakah manfaat lain Pak dari dua hal itu?
Iyaa. Ada. Disatu sisi itu memang nanti bisa memberikan
keuntungan kepada BUMDes Tunas Mandiri dan pemerintah desa.
Dilain sisi BUMDes Tunas Mandiri bisa merekrut tenaga kerja di
lingkungan yang mungkin disitu karena mungkin e yang sebagai
contoh pengolahan sampah. pengolahan sampah tidak semua orang
mau bekerja di sampah otomatis BUMDes Tunas Mandiri bisa
mengangkat mereka yang memang e tidak punya pekerjaan dan
dengan seperti itu kan BUMDes Tunas Mandiri kan bisa
memberikan lapangan kerja kepada masyarakat yang sementara ini
ekonominya ya agak rendah. kemudian untuk bekerja di tingkat
formal mungkin tidak mempunyai keterampilan yang lain. Apalagi
sekarang ini BUMDes Tunas Mandiri untuk mengembangkan
usahanya untuk ternak maggot seperti itu kan butuh tenaga kerja
tenaga kerja yang sementara ini tidak punya pekerjaan yang tetap.
Jadi bisa memanfaatkan kondisi kesehatan ekonomi yang ada
lingkungan masyarakat.
ohh baik-baik Pak. Sudah cukup jelas Pak.
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa Pak? BPD?
Ya Ada.
Itu untuk peranan jaringan-jaringan dari BPD itu kerjasamanya itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri seperti apa sih Pak
yang Bapak lihat?
Seperti untuk e terutama untuk pengesahan perdes-perdesnya kan
selalu BPD yang mengesahkan perdes. terus untuk pemerintah desa
yang memberikan opo dana penyertaan kepada BUMDes itu kan
melalui musyawarah. yang mempunyai kepentingan atau
kewenangan juga ya Badan Permusyawaratan Desa beserta
Pemerintah Desa. Jadi tanpa ada persetujuan dari Badan
Permusyawaratan Desa itu ya tidak bisa untuk memberikan
penyertaan (modal) kepada BUMDes. Itu seperti itu.
Kalau manfaatnya sendiri misalnya salah satunya ada pengawasan
dari BPD dan Pemerintah Desa itu ke Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tunas Mandiri itu apakah juga itu juga membatu
didalam tata kelola BUMDes yang benar gitu Pak? Jadi ada sedikit
membantu ya Pak dalam pengawasan itu?
Iyaa.
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P: Bagaimana Pak pendapat Bapak?
S: Untuk pengawasan memang e dilakukan oleh pemerintah desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu memang
arahannya jangan sampai BUMDes Tunas Mandiri itu e setiap
melangkah setiap mengembangkan usahanya tidak menyertakan
apa tidak meminta persetujuan atau apa itu. tujuannya seperti itu.
jadi antara pemerintah desa, BUMDes, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) itu memang bisa betul-betul bisa ada
mitra kerja. jadi jangan sampai ada salah satu anu itu tidak
sepengetahuan pada masing-masing instansi seperti itu. lembaga
itu.
P: Melalui musyawarah?
S: Selalu musyawarah. Jadi yang diprogramkan yang direncanakan
oleh BUMDes harus meminta persetujuan dari Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa. seperti itu.
P: Ohh baik Pak. Sudah cukup jelas Pak.
P: Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Nglanggeran?
S: Ada.
P: Seperti apa Pak peranan jaringan-jaringan dari Pokdarwis itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri begitu Pak? Pendapat
Bapak?
S: Untuk e jaringan antara BUMDes dengan Pokdarwis karena disitu
opo wisata itu yang mengelola Pokdarwis kemudian BUMDes-nya
itu sebagai induk usahanya jadi itu menjadi unit usahanya BUMDes
tentu saja setiap perkembangan di Pokdarwis itu selalu BUMDes
selalu tahu karena harus tahu jadi setiap perkembangan atau
merencanakan sesuatu itu e memang ada kontak dengan BUMDesnya dan selalu BUMDes Tunas Mandiri memang selalu turun ke
wisatanya tidak hanya menunggu di kantornya dan menunggu
laporan. ndak. tapi memang ada komunikasi, koordinasi tiap
langkah. seperti itu.
P: Khususnya di pengelolaan unit wisata ya Pak?
S: Iyaa. pengelolaan unit wisata.
P: Terus sedikit tambahan saja Pak, Manfaatnya sendiri seperti apa ya
Pak yang dirasakan BUMDes Tunas Mandiri dengan Pokdarwis
itu?
S: Ya manfaatnya jelas. kalau perkembangan wisata itu
pengunjungnya lebih banyak terus pendapatannya lebih banyak
untuk keuntungan pada BUMDes-nya itu juga banyak tentu saja
pendapatan BUMDes-nya akan banyak tentu saja ketika pendapatan
BUMDes-nya sudah banyak itu akan PADes-nya akan banyak.
P: Jadi pada intinya Pokdarwis itu membantu dalam hal pengelolaan
unit wisata?
S: Iyaa.
P: Karena disini ini salah satu pokok e unit bisnisnya wisata ya Pak?
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S: Iyaa. Betul mas.
P: Selanjutnya, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke organisasi karang taruna?
S: Iyaa itu memang jelas. Jadi BUMDes karena wisata itu e berdiri
memang berawal dari karang taruna. jelas tentu saja e meskipun
sekarang taruna itu tidak disebut-sebut tapi itu memang berawal
dari semangat karang taruna kemudian BUMDes sendiri ya
merespond lah. jadi ya mengakui kalau benar-benar karang taruna
itu berperan penting untuk pengembangan wisata. itu tentu saja
BUMDes tetap mengakui itu keberadaan karang taruna itu memang
benar-benar menjadi tumpuan untuk perkembangan kegiatan di
desa Nglanggeran. seperti itu.
P: Jadi boleh digarisbawahi istilah'nya bisa menjadi motor penggerak
unit wisata?
S: Iyaa.
P: sama mungkin sedikit tambahan Pak, Manfaatnya seperti apa sih
Pak dengan hubungannya dengan karang taruna?
S: Manfaatnya dari karang taruna sendiri yang jelas mungkin kalau
waktu awal-awal itu yang bergabung menjadi karang taruna nggak
begitu banyak ya tapi setelah itu memang karang taruna itu bisa
bekerja seperti itu e akhirnya sekarang ini menjadi pemuda-pemuda
di desa Nglanggeran itu yo menjadi karang taruna kadang-kadang
dulu tidak begitu anu ya dengan kegiatan karang taruna tapi sampai
sekarang itu hampir 150 anak muda itu bisa direkrut menjadi e apa
karyawan atau menjadi petugas wisata disitu ya akhirnya manfaat
dari karang taruna seperti itu. Jadi anak-anak muda bisa direkrut di
lapangan kerja disitu.
P: ohh baik Pak. cukup jelas sekali Pak.
P: Terus, selanjutnya itu apakah BUMDes Tunas Mandiri itu punya
kontak atau relasi ke pihak swasta Pak dalam hal ini badan usaha
milik swasta gitu?
S: Iyaa ada.
P: Itu boleh disebutkan, boleh diceritakan dan dijelaskan, adakah
peranan dari jaringan-jaringan dari pihak swasta itu (kontak atau
relasi) bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri Pak?
S: Iyaa ada jaringan dari swasta. Karena BUMDes Tunas Mandiri itu
juga bergerak di bidang grosir sembako. ya punya link punya relasi
dengan pihak swasta e yang men-suplai barang (barang-barang dari
grosir) itu memang dari swasta. untuk mengembangkan grosirnya
memang dia BUMDes Tunas Mandiri itu bekerja sama dengan
pihak swasta. seperti itu.
P: Ada pihak swastanya ya Pak salah satu perusahaan x di jogja gitu
ya Pak?
S: Iyaa.
P: Itu katanya itu langsung ambil dari Pakbriknya nggak melalui agen
gitu ya Pak?
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S: Iyaa. Jadi e disitu ada istilahnya distributor (distributor barangbarang dagangan) seperti itu yang harganya masih lebih rendah
untuk bisa dipasarkan e tanpa apa nanti ada untung jualnya tidak
merendahkan atau menjatuhkan dari pedagang-pedagang
lingkungan sini. Memang bisa meskipun dijual di lingkungan desa
Nglanggeran tapi njualnya masih dibawah harga pasar. seperti itu.
P: Sedikit tambahan juga Pak, itu katanya jualannya melalui sales
nggeh? Itu berarti secara tidak langsung juga memberdayakan
sales-sales disini?
S: Iyaa. Jadi e untuk BUMDes Tunas Mandiri karena e dia juga ada
kerjasama dengan sales jadi untuk penjualan barang-barangnya
tidak selalu hanya di warung-warung lingkungan sini tapi e yang
menjual itu sales. Jadi disini ambil barang di pihak swasta juga
dijual melalui sales-sales.
P: Ohh baik-baik Pak. Sudah cukup jelas Pak.
P: Terus untuk aspek ekonomi ini Pak. Saya mau tanya, Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi untuk mencari dan memanfaatkan
celah/peluang bisnis di pasar gitu? Pemanfaatannya seperti apa sih
e pihak-pihak yang dikerjasamakan gitu diajak kerjasama seperti
apa selama ini Pak?
S: Untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain itu ya itu untuk BUMDes
Tunas Mandiri sebagai contoh untuk penjualan sembako itu
memang salesnya tidak hanya orang-orang dari lingkungan sini saja
juga ada dari yang luar jadi untuk pemanfaatan e jaringan-jaringan
itu tidak hanya menggunakan orang-orang kita sendiri. seperti itu.
P: Kalau boleh tahu sendiri Pak, pemasarannya seperti apa sih Pak
maksudnya dari mungkin unit wisata, unit UED SP jelas ya Pak dari
warga sini, terus unit grosir, terus unit TPS 3R itu pemasarannya
bagaimana? Itu kan pasti dengan kerjasama dengan jaringanjaringan itu ya Pak? dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
swasta. bagaimana Pak selama ini?
S: Ya untuk jaringan-jaringan pemasaran dari semua unit itu memang
disini sudah bisa online ya sudah melalui online. Jadi di BUMDes
tidak untuk pengembangan jaringan itu sudah tidak sulit lagi. Jadi
secara online secara ya karena Pak Direksinya itu juga punya
istilahnya pekerjaan pokok itu menjadi kepala sekolah dan dia
secara pertemuan mungkin di tingkat dinasnya. Jadi seperti itu. Jadi
tidak hanya melalui online saja tetapi bisa bertemu langsung dengan
pihak-pihak lain.
P: Ohh baik-baik Pak.
P: Selanjutnya itu, e bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam membantu penyelesaian masalah-masalah yang timbul
berkaitan dengan kegiatan transaksi ekonomi di BUMDes?
Bagaimana Pak?
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S: Ya untuk penyelesaian permasalahan di tingkat BUMDes-nya
memang disitu yang jelas untuk yang pokoknya itu musyawarah sih
di tingkat desa. Jadi musyawarah di tingkat desa antara
kepengurusannya, dari pengurus BUMDes sendiri kalau memang
disitu memerlukan dari pemerintah desa maupun BPD ya kita
masuk disitu.
P: Terus juga tambahan sedikit Pak, Ini kemarin saya dapat informasi
juga katanya e BUMDes Tunas Mandiri juga menggunakan produk
BNIlink dan BRIlink untuk apa penyelesaian masalah-masalah
transaksi di unit wisata? Misalnya ada wisatawan yang tidak bisa
membayar uang cash pakai elektronik seperti itu? Betul ya Pak
seperti itu?
S: Iyaa iyaa.
P: Itu juga cukup membantu perkembangan BUMDes ya Pak?
S: Ha'a jadi cukup membantu mungkin permasalahan-permasalahan di
BUMDes jadi disitu juga selalu mengembangkan bagaimana untuk
menyelesaikan kalau terjadi sesuatu atau permasalahan dari segi
pemasaran maupun di tingkat e secara manajemennya itu memang
disitu selalu berinovasi diajak berpikir.
P: Katanya saya juga dapat informasi itu udah ada kerjasama dengan
pihak Toserba Sambipitu terus ada juga dari BRIMall. Itu betul Pak
seperti itu? Kalau Bapak tahu sendiri?
S: Setahu saya belum tahu tapi yang istilahnya seperti Toserba seperti
warung/toko yang sudah besar itu memang ada.
P: Oke Pak. Baik Pak.
P: Boleh diceritakan dan dijelaskan lagi Pak. Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam membuka lapangan pekerjaan baru baik
secara langsung ataupun tidak langsung?
S: Ya untuk relasi untuk membuka lapangan pekerjaan baru memang
disitu Direksi BUMDes-nya sebagai contoh untuk membuka
pekerja baru kemarin membuka bisnis apa ternak maggot seperti
itu. Memang awalnya dia mendatangkan dari pihak luar untuk
memberikan pelatihan pada pengurusnya BUMDes kemudian disitu
setelah e selesai pelatihan memang betul-betul dilakukan. Sekarang
menurut informasi, saya sendiri juga belum bisa lihat langsung
kesana. itu sudah mulai buat untuk budidaya maggot-nya.
P: Jadi disitu untuk pembudidayaan maggot-nya itu juga ada link
dengan pihak luar ya Pak?
S: Iyaa.
P: Itu boleh disebutkan secara spesifik pihak swasta atau pihak
pemerintah?
S: Pihak swasta. Memang dari awalnya sudah pihak swasta
menawarkan kemudian ditangkap informasi itu peluang itu
ditangkap oleh BUMDes terus kemudian disitu dikembangkan dan
sekarang sudah mulai berproduksi dan penjualannya juga melalui
pihak swasta tersebut.
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P: Berarti itu sangat membantu sekali ya Pak?
S: Iyaa. Betul Mas. Sangat membantu sekali.
P: Dan juga tadi juga sudah disebutkan bahwa BUMDes Tunas
Mandiri itu secara tidak langsung juga sudah membuka lapangan
kerja baru melalui unit wisata ya Pak? UED juga terus dari grosir
terus juga TPS 3R. Itu benar ya Pak?
S: Itu memang sekarang sudah bisa dirasakan. Makanya untuk
pemerintah desa sendiri untuk tahun ini kan juga e akan
memberikan penyertaan dana penyertaan. Memang untuk tahun
2020 kemarin memang tidak bisa memberikan penyertaan kepada
BUMDes karena situasi atau kondisi covid sekarang ini sehingga
banyak sekali dana desa yang dialihkan di penanganan covid.
seperti itu.
P: Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam memudahkan pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman
modal usaha dalam rangka mengembangkan bisnis BUMDesa?
Dalam hal ini kan kalau dari pemerintah desa pasti Pak? Terus
apakah ada akses kesana (peminjaman modal itu) Pak bagi
perkembangan BUMDes gitu Pak? Misalkan disini ada juga saya
dengar PT SMF gitu Pak? Itu bagaimana Pak terkait hal itu?
S: Setahu saya ini untuk permodalan sementara ini masih
menggunakan modalnya BUMDes sendiri dan masih ditambah
dengan dana penyertaan dari dana desa. Jadi kami sendiri belum
tahu apakah dari e Direksinya telah/sudah bekerjasama dengan
bank-bank lain atau ndak tapi setahu saya masih menggunakan
modalnya sendiri karena memang usahanya belum begitu istilahnya
ya mestinya kalau dibandingkan dengan rencana ini memang
membutuhkan dana yang besar tapi kayaknya selama ini kalau
pinjam di Bank luar kok belum ada pemberitahuan ke saya. apakah.
saya kira belum untuk Bank.
P: Ohh begitu Pak. Baik Pak.
P: Terus disini selanjutnya, apakah nilai-nilai dan norma-norma yang
dihidupi oleh anggota BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung
kinerja positif BUMDes Pak? Misalnya nilai-nilainya ya kayak di
praktik kehidupan sehari-hari kayak keamanan, kejujuran,
kebersihan, terus integritas begitu? e bagaimana Pak mungkin boleh
disebutkan nilai-nilai dan norma-norma yang dihidupi terus
mungkin perannya seperti apa? Apakah memperlancar juga,
mendukung seperti itu?
S: Ya yang jelas kan sebagai satu contoh untuk penanganan TPS tadi
tempat penanganan sampah dari segi produksinya karena disitu
masih membuka semua masyarakat di desa Nglanggeran ini
diharapkan untuk bisa istilahnya sampahnya bisa dikelola oleh
BUMDes. Jadi yang jelas satu sisi dia lingkungan juga akan bersih
dan masyarakat tidak e apa kalau yang namanya sampah jangan
sampai dibuang sembarangan. Kemudian dengan banyaknya
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kegiatan-kegiatan di BUMDes termasuk mungkin UED SP-nya dari
tingkat masyarakat e dengan kemudahan untuk menghidupkan dana
di UED SP dengan suku bunga yang rendah dia masih bisa
mengembangkan usahanya dengan modal bunga rendah. Kemudian
yang dari wisatanya tentu saja karena disitu membuka lapangan
kerja yang banyak masyarakat bisa direkrut disitu bisa bekerja
disitu bisa mendapatkan penghasilan dari situ dari wisata kan
banyak sekali bukan hanya istilahnya masuk bayar tiket dan e
keluar. tidak. tapi disitu e banyak homestay yang dianu yang
didirikan oleh wisata terutama masyarakat yang jelas disitu ada 80
homestay yang mana bisa memanfaatkan rumahnya istilahnya
"dijual" juga akan mendapatkan pendapatan dan meningkatkan
perekonomian dilingkungan situ. itu seperti itu.
Berarti kalau saya simpulkan dan garisbawahi bahwa disini sudah
ada nilai-nilai dan norma-norma seperti saling tolong-menolong,
gotong-royong terus kemandirian seperti itu? Disitu memperlancar
pengembangan usaha unit-unit BUMDes ya Pak?
Iyaa iyaa.
Terus selanjutnya Pak, Apakah rasa kepercayaan yang terbentuk
dan terjalin antara pengelola dengan anggota mampu mendukung
raihan usaha pencapaian atas target pendapatan BUMDes Tunas
Mandiri?
Iyaa untuk bidang masalah kepercayaan e yang jelas saat ini sudah
dibentuk ya sudah terbentuk dari masyarakat lingkungan
Nglanggeran. Dari pengelolaan usaha saja kan yang jelas BUMDes
Tunas Mandiri itu kan berdiri belakangan dari unit-unit yang lain.
UED SP sudah berdiri duluan, wisatanya sudah berdiri duluan.
Kemudian baru BUMDes Tunas Mandiri baru berdiri. ini semua
bisa dirangkum dalam e bisa menjadi unitnya BUMDes itu karena
ada memang ada saling kepercayaan antara pengelola wisata
pengelola UED SP e dimasukkan kedalam kegiatannya BUMDes.
Itu suatu kepercayaan dari pengurus-pengurus atau pengelolapengelola unit-unitnya kepada BUMDes.
Baik Pak.
Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri Pak? kan sudah disebutkan
berbagai macam relasi ya Pak dari Pemerinth Pusat sampai Pihak
Swasta begitu pak? dalam hal hal ini didalam memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes?
Pendapat Bapak bagaimana? Tadi sudah disebutkan ya sudah bisa
membuka lapangan kerja baru terus juga sudah bisa istilahnya
memasarkan produk-produk gitu?
Ya untuk pemanfaatan relasi antara BUMDes dengan pemerintahpemerintah pusat maupun di tingkat lembaga maupun kegiatan
usaha di lingkungan itu memang selain BUMDes Tunas Mandiri
selalu membuka informasi membuka koordinasi dengan
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masyarakat maupun dari unit-unit usaha itu. Jadi memang disitu
silahkan kalau memang disitu ada kegiatan usaha yang ingin
bergabung pada BUMDes selalu terbuka dan akan menerima akan
menjadi dikelola oleh BUMDes. Disini masih banyak sekali
pemerintah-pemerintah desa istilahnya di desa Nglanggeran ini
masih potensi yang sementara sekarang ini belum dikelola
BUMDes. Disitu akan diserahkan kepada BUMDes biar dikelola
oleh BUMDes agar semuanya bisa terorganisasi semua kegiatan itu.
Salah satunya mungkin juga kayak mungkin pengembangan
pementasan budaya seperti itu? Pertujunjukkan kirab budaya seperti
itu kan bisa dirangkul lah?
Iyaa. seperti itu lah contohnya.
Terus selanjutnya Pak, untuk aspek manajerial pak. Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri dalam upaya membantu meraih prestasi atau penghargaan
(pengakuan) atas pengelolaan usaha BUMDes Pak? Menurut Bapak
sendiri?
Ya untuk pemanfaatan secara manajemen e memang disini ya kita
andaikan bahwa untuk manajemen BUMDes-nya saya akui belum
begitu karena tingkat personilnya pengelola BUMDes itu sendiri
yang masih kurang dan itu dalam pertemuan bulan yang lalu
memang kami menyampaikan kepada BUMDes waktu BUMDes
itu menyampaikan laporan di tingkat desa. Jadi tiap laporan tahunan
itu. Saya mengharapkan dari pengelola BUMDes itu bisa
menambah personilnya karyawannya untuk istilahnya penanganan
manajemennya karena ya karena semakin banyak kegiatan unit
usaha yang dikelola oleh BUMDes kalau personilnya kurang itu
tentu saja itu tidak akan konsentrasi dalam menangani BUMDesnya. seperti itu.
Jadi ada sedikit ada masalah manajemennya ya Pak? Itu kan nanti
berdampak langsung juga Pak terhadap tata kelolanya itu ya Pak?
Iyaa. Ya yang jelas itu. karena semua menurut kami kegiatan
sebagus apapun kalau tidak didukung oleh manajemen yang kuat
yang bagus juga itu akan e menjadi permasalahan.
Jadi disini boleh saya katakan itu terus bisa memanfaatkan kontak
dan relasi itu didalam mengatasi hal tersebut istilahnya bisa
menyelesaikan masalah manajemen khususnya dalam hal ini
personil gitu ya Pak?
Iyaa. yang jelas itu. Jadi untuk menangani manajemen ini e tambah
personil e SDM-nya bisa komplit. Sehingga mulai dari
organisasinya manajemennya keuangannya semuanya nanti bisa
berjalan dengan baik.
Tambahan Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri didalam upaya mendapatkan
akses tempat pemasaran?
Maksudnya?
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P: E begini Pak maksudnya tadi kan sudah disebutkan ya Pak. Sudah
memanfaatkan pihak swasta juga ya Pak dalam mengembangkan
dan memasarkan maggot dan ada juga yang grosir itu kerjasama
dengan distributor dari perusahaan x sehingga ambil barangnya
dengan harga yang rendah gitu ya Pak dan bisa memberikan
keuntungan ke BUMDes beda dengan kalau agen mungkin sudah
beda ya Pak. untuk akses tempat pemasaran mungkin juga telah
kerjasama dengan kemenparekraf gitu untuk unit wsata, Dinas
Pariwisata Kabupaten GunungKidul untuk mempromosikan
potensi desa gitu. Bagaimana Bapak melihatnya sendiri?
S: Ya secara langsung memang seperti itu. Jadi dari BUMDes sendiri
untuk memasarkan barang-barang produknya memang dia ada linklah ada komunikasi apakah itu lewat online ataukah lewat e link
kontak dengan teman-teman, dengan rekan kerjanya seperti itu. Jadi
tidak sulit lagi dari pengelola BUMDes itu bisa menggunakan
informasi atau menggunakan jaringan. Jadi untuk pemasaran itu
memang tidak secara langsung hanya kita ketemu orang pada orang
lain tapi juga melalui rekan kerja atau dengan instansi maupun dari
swasta. itu seperti itu.
P: Jadi disini juga dipasarkan melalui jaringan online ya Pak?
Misalnya mungkin juga disini ada Traveloka, Bukalapak terus
mungkin tempat-tempat online lain yang bisa untuk diakses gitu ya
Pak? Kalau selama ini yang pihak-pihak online itu mungkin bisa
ditembus?
S: Sekarang ini mungkin masih tingkat lokal ya Mas. Masih tingkat
lokal. Jadi karena produk-produknya juga belum lama dan itu
mungkin kalau istilahnya kalau dari volume itu ya masih masih
berawal. Jadi untuk produknya belum banyak itu jadi hanya di
tingkat lokal.
P: Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi dalam
upaya mengatasi kelangkaan informasi pasar yang sering timbul
pada operasionalisasi usaha bisnis? Misalnya kurangnya informasi
pasar pada akses tempat pemasaran, kurangnya informasi tentang
harga? begitu kan bisa juga Pak? Itu pemanfaatan kontak atau relasi
kerjasamanya seperti apa ya Pak?
S: Istilahnya ketinggalan informasi ya. Memang dari pengelola
BUMDes-nya menurut kami dia selalu membuka informasi dan
untuk masalah ketinggalan harga itu saya kira dari antara tengkulak
dari pihak-pihak swasta selalu koordinasi terus. Untuk setiap saat
dia menggunakan informasi itu, menggunakan komunikasi itu jadi
tidak akan ketinggalan masalah harga maupun apa itu. setiap hari
juga di-updated terus. keliatannya seperti itu. sistemnya ya
menggunakan sistem informasi itu. karena informasi sekarang udah
gampang. Jadi sekarang sudah bisa mendapatkan informasi itu
melalui WA, melalui telpon maupun yang lain. Jadi untuk
mengatasi itu saya kira seperti itu.
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P: Terus selanjutnya Pak, disini kan kita sudah bicara kinerja positif
BUMDes ya Pak. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
keseluruhan ini didalam upaya mendukung kinerja positif
BUMDes? Pendapat Bapak sendiri seperti apa sih?
S: Untuk unit wisata maupun pengelolaan BUMDes ini secara
keseluruhan saya lihat jadi untuk prospek kedepannya semua unit
kegiatan semua unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes itu terus
didukung oleh semua personil atau SDM yang kuat itu nanti
BUMDes Tunas Mandiri ini akan berkembang lebih cepat dan akan
bermanfaat kepada masyarakat desa Nglanggeran terutama pada
peningkatan PADesa terutama masyarakatnya nanti ekonominya
juga akan lebih baik. seperti itu.
P: Terus selanjutnya Pak, Apakah masih ada kegiatan gotong-royong?
S: Masih. Untuk Nglanggeran khususnya desa Nglanggeran itu masih
mengedepankan gotong-royong. Jadi disini kenapa kami masih apa
gotong-royong di desa Nglanggeran ini saya sampaikan masih tetap
berjalan. dengan adanya gotong-royong ini ternyata semua
kesulitan semua masalah di tingkat desa maupun di tingkat lembaga
seperti di BUMDes itu saling membantu itu ternyata lebih cepat
teratasi. semua permasalahan itu dan terbukti disitu kalau tidak ada
istilahnya pemikiran gotong-royongnya tinggi itu kerjasama antara
unit usaha yang sudah berdiri dan unit usaha yang baru berdiri itu
tidak akan terjadi hubungan yang baik. sebagai contoh tadi saya
sampaikan bahwa e unit usaha wisata, UED SP itu lahirnya sudah
lebih dulu dibandingkan dengan pendirian BUMDes itu semua kok
menjadi unitnya BUMDes itu kan hasil karena apa rasa gotongroyongnya rasa kepercayaannya masyarakat itu pada sesama usaha
itu. seperti itu. jadi muncullah gotong-royong itu yang diutamakan
di desa Nglanggeran.
P: Kalau boleh tahu sendiri Pak, Biasanya disini itu gotong-royongnya
macam khususnya pembersihan jalan gitu ya Pak? Boleh
diceritakan Pak untuk gotong-royongnya seperti apa Pak?
S: Di masyarakat desa Nglanggeran gitu aja itu yang jelas untuk
gotong-royong setiap jumat bersih tetap dilakukan oleh semua
masyarakat. kemudian disini kalau ada masyarakat yang istilahnya
ekonomi sangat lemah dan tidak mampu disini banyak sekali
rumah-rumah masyarakat yang istilahnya tidak bisa buat rumah itu
masyarakat ini secara serkiler secara andil apa punyanya dibuatkan
untuk membuatkan rumah. seperti itu. jadi rasa solidaritas rasa
gotong-royongnya untuk mengangkat temannya itu masih ada.
untuk sebagai contoh disini Rt. 4 itu sudah istilahnya orangnya
janda punya anak satu meninggal suaminya lha itu secara
musyawarah kemudian masyarakat itu bergerak ada yang bantu
kayunya, ada yang bantu pasirnya, ada yang bantu semennya seperti
itu lah wujud dari rasa gotong-royongnya.
P: ohh gitu Pak.
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P: Mungkin agak kebelakang sedikit Pak. Apakah disini itu juga
diberlakukan sistem saham Pak? seperti di perusahaan gitu kan ada
penanaman dari investor gitu terus dia dapat saham gitu kan Pak
saya punya saham nih berarti artinya saya pastinya kedepannya ada
keuntungan begitu ya Pak? Disini apakah model BUMDes ini hanya
dari penyertaan dana desa gitu terus dari BUMDes sendiri ya Pak?
atau ada juga sistem saham ya Pak dari masyarakat?
S: Kalau sistem saham memang disitu e pemerintah desa itu
memberikan penyertaan di BUMDes tapi disitu untuk pembagian
keuntungannya sudah diatur dalam e Anggaran Dasar BUMDes.
Jadi tiap tahun saya harus memberikan berapa persen kepada desa
dari semua keuntungan. jadi itu tidak ada kalau permodalan model
sistem saham masyarakat.
P: ohh baik-baik Pak.
P: Terus selanjutnya Pak, Apakah masih ada kegiatan "nyakruk" atau
pos ronda?
S: Masih.
P: Mengapa Pak kegiatan itu tetap dilestarikan dan dilaksanakan?
S: Ya itu e karena yang pertama e ini menjadi suatu kewajiban. Jadi
kegiatan masyarakat di lingkugan itu kalau istilahnya sudah aman
itu masyarakat akan merasa nyaman disitu. Jadi kenyamanan
masyarakat hidup di tingkat desa seperti itu kalau semuanya aman
itu akan nyaman. ya yang jelas ini juga anjuran dari pemerintah,
dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten untuk
disitu itu didirikan pos ronda itu untuk apa. jadi kita harus tahu. Jadi
dari manfaat dari itu tidak hanya sekadar membuat pos sebagai
simbol tidak tapi memang disitu dimanfaatkan untuk istilahnya
menjaga keamanan. seperti itu.
P: Ohh njeh-njeh Pak. sudah cukup jelas sekali Pak.
P: Terus, Apakah masih ada kegiatan silahturahmi antarwarga?
S: Masih. mash tetap ada.
P: Boleh diberikan contoh-contohnya Pak?
S: ya kegiatan silahturahmi antarwarga itu disini banyak sekali ya
salah satunya itu kelompok RT. Itu setiap bulannya pertemuan dan
pertemuan secara rutin tapi tempatnya berpindah-pindah di setiap
anggota kelompok RT. Jadi setiap bulannya berpindah-pindah.
seperti itu. kemudian ada orang yang sakit selanjutnya lingkungan
itu mesti ingin menjenguk secara bersama-sama gitu. jadi
silahturahmi seperti itu mungkin ada pengajian di tingkat warga.
seperti itu.
P: Terus, Apakah disini itu acara-acara pertemuan warga
partisipannya masih tinggi?
S: Ya masih. Disini untuk e ternyata bukan hanya di tingkat RT
mungkin di tingkat dusun pun seperti masih ada seperti itu. Jadi
akan lebih sering ketemu akan lebih mempererat persahabatan
persaudaraan. Jadi disitu tidak enggan-enggan masyarakat itu kalau
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istilahnya ada yang mempunyai permasalahan di tingkat keluarga
disitu ternyata tempatnya untuk menyelesaikan masalah.
Sedikit saja Pak tambahan. Apakah kaum muda pemuda-pemudi
desa Nglanggeran itu masih aktif terlibat pada pertemuan warga ya?
Yaa masih (menjawab dengan nada sendu). Jadi biasanya yang
pemudi itu yang kurang ya. disini masih ada tapi tidak untuk
kapasitasnya sudah jarang sekali ada pertemuan di pemuda-pemudi.
Jadi karena yo mungkin apa ya semangat dari mereka sendiri sudah
berubah selain itu untuk apa e istilahnya perkembangan zamannya
seperti ini akan membawa perubahan pada pemikiran-pemikiran
anak muda sekarang ini.
Terus selanjutnya Pak, Apakah disini itu sekarang tingkat
urbanisasi kaum muda rendah ya?
Iyaa. dengan adanya e banyak kegiatan di tingkat desa yang disitu
juga akan mendatangkan penghasilan lha itu untuk istilahnya untuk
keluar dari desa itu tidak seperti tahun-tahun yang dulu. sekarang
ini keinginannya bekerja di lingkungannya sendiri dan akan
mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang didapatkan di
lingkungannya sendiri. ya yang jelas menurun kalau untuk yang
keluar daerah.
Betul Pak.
Terus apakah disini itu keterlibatan kaum muda pemuda-pemudi
pada penyelenggaraan acara tradisi atau budaya di masyarakat
masih tinggi ya?
Iyaa masih berjalan tapi istilahnya ya hanya sedang-sedang saja.
Jadi disini untuk kegiatan di tingkat e untuk pemeliharaan tradisi
maupun budaya di lingkungan ya itu tadi karena pemikiran e anak
muda ini masih istilahnya masih berangin-anginan ya kadangkadang kalau disitu ada e yang kegiatan sangat menarik iyaa bisa
semangat bareng-bareng tapi setelah itu juga akan menurun
semangatnya. seperti itu.
Ee disini itu kegiatan pementasan budaya atau tradisi apa aja sih
Pak?
Ya disini ya mungkin seumpamanya sebuah kesenian ya seperti
jathilan.
Ada lagi pak?
Ya seperti itu ya mungkin campursari.
Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi penurunan tingkat
cadangan modal sosial Pak? Itu kalau kaitannya mungkin dengan
kaum muda sendiri terkait cadangan modal sosial seperti apa Pak?
Mungkin kalau secara sederhanannya Pak indikatornya itu mungkin
aktif pada pertemuan warga, aktif terlibat pada penyelenggaraan
acara-acara tradisi atau budaya di masyarakat, terkait dengan
tindakan kriminalitas, prilaku, etika. seperti itu. itu seperti apa Pak
Bapak melihatnya? Apakah ada kecenderungan penurunan
dibandingkan dulu?
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S: Lha ya yang jelas untuk e dari tingkat penurunan istilah'e budaya
anak-anak muda dengan tingkah laku-tingkah laku yang dulu
sekarang ini ya bagaimana ya mas. Jadi karena perkembangan
zaman maupun dari pengaruh teknologi yang mungkin tidak bisa
menempatkan pada istilahnya tingkah lakunya. seperti itu. jadi e
kalau dulu itu memang e anak-anak muda itu dengan orang tua takut
kalau seumpama orang tua sudah bilang seperti apa pasti anak-anak
itu pasti mengikuti tapi sekarang ini dengan mungkin karena orang
tua secara tingkat pendidikannya lebih rendah anak-anak sekarang
mungkin minimal SMA/SLTA namun e karena istilahnya tingkah
laku maupun sopan santun sekarang ini sudah kayaknya udah
hampir luntur itu sehingga anak-anak muda itu tidak bisa
menempatkan bahwa saya itu sebagai anak muda dengan anak
dengan orang tua itu kayaknya akan hilang sehingga anak-anak itu
tidak istilahnya kalau apa dikasih peringatan seperti yang dulu itu
kayaknya sekarang itu tidak mau. anak muda sekarang itu seperti
itu. jadi kalau berbuat salah tidak mau dibilangin maunya istilah'e
kalau dibilangin hatinya sakit. seperti itu.
P: Jadi disitu kalau boleh saya garisbawahi itu berdampak juga pada
keeratan sosial di masyarakat pasti ada?
S: Iyaa. Anak-anak sekarang itu inginnya hanya maunya sendiri
sedangkan kemauan sendiri itu belum tentu benar untuk di tingkat
masyarakatnya belum tentu benar seperti itu.
P: Terus e lanjut ke aspek demokrasi Pak. singkat-singkat saja Pak
nggak papa.
P: Apakah ada peranan jaringan sosial itu (keberadaan kontak atau
relasi yang tadi Pak) didalam mendorong dan menekan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh pengelola berdasarkan cara
musyawarah mufakat? Itu boleh dijelaskan Pak? Itu kan tadi Bapak
sudah bilang itu kita selalu musyawarah di pendanaan modal untuk
BUMDes melalui pemerintah desa itu terus kebijakan-kebijakan
lain Pak seperti apa bisa disampaikan?
S: Ya istilahnya untuk komunikasi e untuk menentukan kebijakan ini
memang semua awalnya mulai dari tingkat musyawarah dulu. Jadi
dari tingkat musyawarah perencanaan bagaimana untuk kita
istilahnya kita musyawarahkan. kalau memang itu sudah istilahnya
sudah menjadi keputusan lha ya baru istilahnya untuk bisa didanai
bisa didukung dana apa enggak bagaimana seperti itu. Jadi e dari
tingkat sosialisasinya seperti apa di tingkat masyarakat. Jadi
koordinasi seperti itu. Awalnya memang semua dari musyawarah
dari semua lembaga dari semua tokoh masyarakat kita libatkan
semuanya.
P: Termasuk juga program-program BUMDes ya Pak?
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S: Iyaa. semuanya dimusyawarahkan dulu. Jadi e umpomo disini
semua pembangunan yang di desa Nglanggeran pun begitu.
awalnya ya dimusyawarahkan di tingkat bawah mulai di tingkat RT
terlebih dahulu terus tingkat dusun baru tingkat desa bisa nanti
diputuskan bisa didanai apa enggak. Dan semuanya skala prioritas.
P: Terus e, apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan kontak
atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri tadi Pak)
didalam mendorong dan menekan pengambilan kebijakan atau
keputusan oleh pengelola dengan tetap selalu memperhatikan asas
kerakyatan Pak? Jadi dalam arti dari anggota, oleh anggota, dan
untuk anggota seperti itu Pak? Jadi selalu memperhatikan itu Pak?
S: Lha iya itu memang bersumber dari kebutuhan. Jadi apa e BUMDes
itu menciptakan lapangan kerja memang itu beraspirasi mungkin
dari tingkat bawah dulu dari tingkat masyarakat sebagai contoh
istilahnya dari pengumpulan sampah mereka. Jadi memang disitu
BUMDes sebenarnya juga membuka kegiatan ibu-ibu yang
istilahnya sih memanfaatkan e istilahnya sampah yang seperti
botol-botol dimanfaatkan untuk membuka kegiatan kerajinan
seperti itu. Jadi memang dianu dari bawah kemudian disitu nanti
kalau BUMDes kelola mau bekerja disitu terus nanti hasilnya juga
akan tetap kembali pada masyarakat. seperti itu. dan termasuk
maggot-nya ini juga bukan hanya ingin dikelola oleh BUMDes
sendiri bisa masyarakat itu ternak sendiri dengan kegiatannya
mereka mungkin bisa modal sendiri mungkin jualnya bisa ke
BUMDes. seperti itu.
P: Selanjutnya Pak, Apakah ada peranan jaringan sosial (keberadaan
kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri tadi
Pak) didalam membentuk dan menjaga pemeliharaan tata kelola
BUMDes yang demokratis dalam arti pengelolaan tetap
berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran dan mengatakan
kebenaran? Ada peranan disitu juga ya Pak?
S: Ada ada.
P: Apakah ada kepercayaan antara anggota dan mitra dengan
pengelola badan usaha BUMDes Tunas Mandiri Pak? Itu Bapak
sendiri melihatnya bagaimana?
S: Iyaa ada. Ya yang jelas untuk pengelolaan kepercayaan pada dari
pengelola usaha (unit usaha) itu sebagai contoh untuk UED SP.
UED SP jadi e dari hasil beberapa UED SP itu kan sudah diatur
memberikan keuntungan pada BUMDes-nya untuk dikelola untuk
dikembangkan disitu. Jadi secara singkat kepercayaan itu sudah kita
serahkan kepada BUMDes-nya kita percaya yang penting kan udah
ada yang ngawasi sendiri istilahnya didalam perjalanan BUMDesnya sudah ada pengawasnya udah ada pemerintah desa. Jadi
kepercayaan dari tingkat pengelola untuk unit usahanya seperti itu.
seperti pengelola wisatanya seperti Pokdarwis-nya sudah percaya
pada BUMDes.
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P: Jadi disini pengelolaannya sudah didasarkan pada kepercayaan ya
Pak?
S: Iyaa. Nggeh mas.
P: Menurut pendapat Bapak, Apakah pengelola BUMDes Tunas
Mandiri selalu memberikan informasi terbaru (up to date) tentang
adanya kegiatan wisata ya? Bagaimana Pak penyampaiannya?
S: Jadi untuk di tingkat lokalnya tingkat desa sendiri dari BUMDes itu
karena di BUMDes pengurus BUMDes itu apa organisasinya
pengurusnya personilnya juga melibatkan dari Pokdarwis,
melibatkan dari tokoh masyarakat juga dari kegiatan usaha-usaha
yang lain. Jadi secara cepat karena setiap hari setiap bulan mungkin
disitu sudah ada personilnya jadi informasi ini bisa langsung
disampaikan pada kelompok-kelompok maupun dari kegiatan
usaha-usaha itu.
P: Jadi secara tidak langsung sudah bisa disampaikan kepada
masyarakat ya Pak?
S: Iyaa. Jadi sudah ada keterwakilan dari semua unsur. semua itu. jadi
akan lebih cepat.
P: Selanjutnya Pak, Menurut Pendapat Bapak, Apakah pengelola
selalu
memberikan
informasi
mengenai
laporan
pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri kepada
elemen masyarakat atau stakeholder terkait ya?
S: Ini untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan itu
memang dari BUMDes ke pemerintah desa itu setahun sekali. Jadi
yang jelas itu laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes
pada pemerintah desa setahun sekali. Jadi setelah akhir tahun baru
laporan. seperti itu. Jadi e untuk istilahnya memberikan kewajiban
memberikan informasi kepada masyarakat itu adalah pemerintah
desa.
P: Ada pihak-pihak lain juga Pak yang diberikan informasi terkait hal
itu? kan tadi pemerintah desa sudah pasti dikasih. Ada pihak-pihak
lain yang dikasih itu misalnya pemerintah kabupaten atau mungkin
kecamatan seperti itu? Bapak melihatnya?
S: Ada. Jadi disitu kan diterbitkan sebuah buku laporan keuangan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes setiap tahun.
Jadi juga laporan di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi
itu meskipun dalam pelaporan istilahnya tidak seperti istilah'e ki
RAT koperasi ndak tapi karena disitu e BUMDes itu miliknya
istilahnya perusahaan desa melaporkan ke pemerintah desa dan juga
secara tertulis itu dibuatkan buku laporan untuk pemerintah
kabupaten maupun pemerintah provinsi. seperti itu.
P: Terus. Selanjutnya Pak, Berarti pengelolaan BUMDes Tunas
Mandiri sudah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan
keterbukaan ya Pak?
S: Iyaa. itu seperti itu.
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P: Selanjutnya Pak, Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola
BUMDes Tunas Mandiri?
S: Ya itu rencanannya memang seperti itu. Jadi harapan kami selaku
pengawas sewaktu laporan kemarin itu kan istilahnya minta istilah'e
bisa merekrut karyawan baru atau petugas baru agar jalannya
BUMDes itu nanti dengan perkembangannya bisa semua ditangani
dengan baik. seperti itu.
P: Itu regenerasi itu akan dilakukan tiap rentang waktu berapa Pak?
Apakah 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali?
S: Jadi untuk e masa jabatan kepengurusan itu sesuai dengan ADART
itu dilakukan tiga tahun sekali meskipun nanti masih bisa diangkat
kembali. jadi tiap tiga tahun akan dilakukan regenerasi atau
reorganisasi BUMDes. seperti itu.
P: Ohh baik-baik Pak.
P: Apakah adanya jaringan sosial (kontak atau relasi) dapat
mempengaruhi sikap pengelola dalam melayani anggotanya Pak?
Maksudnya pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
S: Ya itu yang jelas ada pengaruhnya dengan adanya relasi tadi.
Memang perlu istilahnya sikap-sikap itu kan kalau kita menerima
tamu mestinya harus bersikap seperti apa itu ada pengaruhnya di
tingkat pelayanan dari pengelolaan BUMDes.
P: Ohh gitu ya Pak.
P: Selanjutnya Pak, Menurut pendapat Bapak. Apakah ada peranan
jaringan sosial (kontak atau relasi tadi) didalam mencegah atau
meminimalisir adanya/kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan
kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pengelola ya Pak? Boleh
dijelaskan Pak seperti apa Pak peranan kontak atau relasi tersebut?
S: Ada.
P: Khususnya dalam hal ini pengawasan ya Pak?
S: Iyaa. Terutama kalau begitu yo kami sendiri dan teman-teman
mungkin dari Pak Lurah sendiri karena dia juga menjadi pengawas
pengelolaan BUMDes dan kami juga selalu istilahnya melihat
aturannya kalau memang itu untuk menjalankan itu kayaknya itu
tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya ya kita tegur saja
karena ini sebelum terlambat yo. kami tidak menunggu lama-lama.
Jadi jangan sampai istilahnya kalau barang itu istilah'e sudah keliru
jangan sampai kita biarkan dan selanjutnya segera kita atasi.
P: Berarti boleh saya garisbawahi disini pengawasannya mungkin bisa
dilakukan diberikan seperti oleh pemerintah desa, Pokdarwis, BPD
begitu ya Pak?
S: Iyaa. Termasuk juga masyarakat. tokoh masyarakat. karena kami
tanpa istilahnya kalau disitu pengelola istilah'e ki masyarakat juga
melihat kegiatan, melihat pengelolaan seperti apa. jadi kami sendiri
selaku disitu sebagai strukturnya itu sebagai pengawas BUMDes
juga menerima informasi dari masyarakat. disatu sisi saya selaku
BPD desa Nglanggeran disatu sisi juga sebagai pengawas
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BUMDes. jadi kami juga selalu menerima informasi menerima
aspirasi dari masyarakat. seperti itu.
Ohh berarti itu ada bantuan ya Pak?
Iyaa. ada bantuan masyarakat juga.
Terus, Apakah ada peranan jaringan sosial didalam mempengaruhi
sikap pengelola dalam melayani anggotanya Pak? Maksudnya
pengelola menjadi mempunyai sikap aspiratif Pak? Menjadi punya
sikap aspiratif Pak gitu?
Iyaa. Ada. karena masyarakat itu kan selalu selalu berhubungan
langsung. Kalau yang berhubungan langsung itu kan istilah'e setiap
hari ada itu kan istilahnya pengelolaan sampah kemudian
wisatanya. kalau yang lain (unit lain) itu mungkin bisa berlangsung
satu bulan sekali ketemu tapi ya kalau pengelolaan sampah atau
wisata itu kan setiap hari ketemu. Jadi tetap ada jaringan sosial yang
terjadi disitu.
ohh baik-baik Pak.
Terus, Menurut pendapat Bapak, Apakah ada peranan jaringan
sosial (kontak atau relasi) didalam mempengaruhi sikap pengelola
dalam mengelola unit-unit usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan
selalu memperhatikan dan menekankan pada aspek kelestarian
lingkungan? Menjadi ada dorongan kearah sana gitu Pak?
Iyaa. Ada. Lha yang jelas karena disini itu istilahya saya ambil satu
contoh yaitu unit wisata ya. Untuk kelestarian alam karena disini itu
wisatanya wisata alam jadi wisata alam e disitu memang ada laranglarangan istilahnya untuk melestarikan lingkungan itu istilah'e itu
pengrusakan ataukah disitu dengan keasrian gunung api purba itu
tetap asri seperti itu. makanya seperti jalan pun tidak boleh dibuat
sebaik/sebagus apapun karena ya disitu berusaha untuk tetap
melestarikan istilah'e alam. seperti itu. termasuk e tumbuhtumbuhan dan mungkin satwanya. seperti itu. tetap terjalin seperti
itu.
Berarti ada tekanan kearah situ ya Pak?
Iyaa.
Karena kita sudah kerjasama, kita sudah mendapatkan kepercayaan,
kita sudah diberikan bantuan sana-sini gitu ya Pak?
Iyaa. Ha'a
Berarti pemilihan tata kelola pengelolaan BUMDes yang
demokratis ini sengaja dipilih ya Pak untuk pengelolaan usaha unitunit bisnis BUMDes? Bapak melihatnya bagaimana? Kenapa
sengaja memilih tata kelola pengelolaan BUMDes yang demokratis
daripada otoriter?
Ya masalahnya masyarakat desa Nglanggeran ini e lebih senang
istilahnya semua itu bersikap kekeluargaan. Jadi tidak ada
istilahnya satu pemimpin yang selalu diikuti seperti itu. tapi
semuanya berawal dari hasil musyawarah hasil kita berembug
bareng seperti itu. Jadi istilahnya kalau disini kalau sifatnya kalau
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perintah secara otoriter harus gini itu masyarakatnya akan sulit
kalau diarahkan seperti itu.
Jadi secara sengaja dipilih ya Pak?
Iyaa Mas. sengaja dipilih tata kelola pengelolaan BUMDes secara
demokratis.
Baik Pak.
Disini saya mau tanya terkait dengan biaya transaksi Pak,
khususnya dalam UED SP njeh Pak yang muncul kan kalau UED
SP kan mungkin bisa kita samakan karena kan simpan pinjam gitu
Pak (ada koperasi, ada bank). Terus, Apakah terdapat biaya-biaya
administrasi pada pencairan dana kredit ke debitur Pak pada UED
SP seperti Bank?
Ya sepengatuhan kami disitu memang ada istilah'e biaya
administrasi menjadi istilahnya simpanan wajib pinjam. jadi setiap
pinjam, setiap pencairan itu memang disitu ada pemotongan 1%
untuk istilah'e menjadi simpanan mereka sendiri (uang jaga-jaga)
tapi karena itu kan tujuannya untuk bagian itu untuk dikembangkan
yang lain.
Apakah ada biaya pendaftaran gitu Pak?
Tidak ada. Kalau di UED SP tidak ada untuk biaya pendaftaran.
Ohh nggeh Pak.
Terus disini, Apakah terdapat biaya agunan pada UED SP?
kalau di UED SP jaminannya itu hanya kepercayaan. kepercayaan
UED SP pada anggota. jadi tidak ada istilahnya agunan itu tidak
ada.
Ohh oke Pak.
Terus, proses pencairannya seperti apa sih Pak? kalau di koperasi
atau di bank itu kan langsung melalui rekening gitu ya pak?
Misalnya kalau kita ngambil dana KUR gitu kan ngambil dananya
dari rekening? kalau disini itu apakah nasabah datang ke kantor atau
bagaimana Pak?
Biasanya begini jadi kalau untuk UED SP pada anggotanya
istilahnya dibuat simple jadi kalau memang disitu pinjamannya
sudah lunas itu ya tinggal ngisi formulir aja permohonan untuk
pinjam lagi. kalau untuk orang yang baru biasanya istilahnya kalau
disitu belum menjadi anggota UED SP ya menjadi anggota UED SP
dulu membayar simpanan pokok simpanan wajib kalau istilahnya
mau pinjam juga selanjutnya diharuskan untuk membuat
permohonan peminjaman.
Itu muncul biaya-biaya transaksi nggak Pak? Misalnya disini biaya
untuk pembuatan form permohonan peminjaman gitu terus biaya
materai? kalau disini muncul biaya-biaya seperti itu nggak?
Tidak ada. kecuali kalau disitu ada istilahnya ada materai.
Itu materainya dari UED SP atau dari?
Iyaa bisa dari UED SP kemudian nanti nasabah mengganti.
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918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944

P: Jadi hanya itu saja ya Pak. Jadi kalau untuk perjanjian kontrak tanda
tangan simpan pinjam itu hanya potong materai gitu ya Pak. Untuk
yang lain-lain nggak ada ya Pak?
S: Nggak ada.
P: Terkait dengan pengawasan layak atau tidak layak mendapatkan
permodalan usaha seperti apa ya Pak? kan saya mendapat informasi
itu dinilai dari ohh dia ada usaha kecil ada omzetnya berapa? kalau
di bank itu kan disurvei dulu ya Pak?
S: Karena disini e pengelola UED SP-nya itu kan hanya masyarakat
sini dan anggotanya juga masyarakat desa Nglanggeran dan
pengurusnya disetiap dusun ada (pengurus UED SP-nya). Untuk
melihat langsung kemampuan anggota itu mengangsur seperti apa
istilah'e kondisi rumahnya seperti apa. Jadi e tanpa kalau dari UED
SP itu tidak melakukan survei atau melihat langsung ke lapangan
ndak tetapi hanya dari pengamatan dari pengurus itu sendiri.
P: sama satu hal lagi kepercayaan ya Pak?
S: Iyaa. kepercayaan.
P: Jadi tidak ada survei, cuma hanya pengamatan saja secara sekilas
sama kepercayaan dengan orang itu bagaimana gitu ya Pak?
S: Iyaa. karena disitu kan biasanya di tingkat desa seperti ini kan masih
hafal ya. Jadi kalau saya melihat sejarah di Nglanggeran seperti apa,
kehidupannya seperti apa kan tahu bahwa itu kemampuan mereka
kalau pinjam itu angsurannya seperti apa. ya tidak memastikan tapi
kira-kira perkiraan.
P: Ohh baik-baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya
saya dibolehkan untuk wawancara dengan Bapak. Sekali-lagi saya
ucapkan terima kasih ya Pak.
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A. ASPEK JARINGAN SOSIAL
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
kalau ke pemerintah pusat itu e.. untuk e.. apa yang
BUMDes langsung selama ini itu dan pernah kesini
juga itu e.. itu Direktur PUED itu Bapak Nugroho
itu. itu dari kemendespdtt. Tapi kalau yang kontak
langsung itu kita itu sekarang di wisata mas
kementrian pariwisata kalau yang di wisata itu. kalau
Jaringan Sosial
saya pribadi memang nggak punya tapi teman-teman
saya yang ada di wisata seperti Bapak Mursidi, Mas
Sugeng, Mas Aris itu langsung sama e apa ada
hubungan apa yo namanya itu ya semacam hubungan
emosional lah. selalu kontak selalu ya memberikan

338

KATEGORI

Adanya jaringan
sosial antara
BUMDes Tunas
Mandiri dengan
Pemerintah Pusat

TEMA

JARINGAN
SOSIAL

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
339

ya kita minta saran dan memberikan saran kan gitu.
itu seperti itu mas. kalau yang secara spesifik itu
mungkin istilah'e hitam diatas putih itu nggak ada
mas. kita nggak punya. (S1.W2. 11-22)
Jadi ada dua ya Pak yang pemerintah pusat itu
dalam sangkutannya dengan BUMDes itu. ada
kemendespdtt sama kemenparekraf ya? (S1.W2.
23-24)
memang itu kan sudah memang itu sudah ada
kerjasama to mas. jadi e.. antara kemenpar sama
kemendes ya itu memang sudah ada kerjasama mas.
jadi kalau disitu ada kemenpddtt ya pasti ada.. itu
yang BUMDes mengelola wisata biasanya. biasanya
disitu sudah pasti ada. seperti kita kan barusan untuk
nglanggeran kan mau dijadikan pilot project jadi
waktu itu kita sebenarnya mau zoom langsung ee
Bapak Presiden. Tapi waktu itu Pak Presiden e apa
ada acara mendadak lah. nah itu akhirnya kita
nunggu disitu sampai seharian itu sama TVRI sama
semua ya yang jogja itu nunggu sampai sore itu.
hanya kita zoom sama Bapak Mentri. sek sebentar.
datanya itu saya carikan. (S1.W2. 25-35)
[22/10 16.19] prismanto atmaji: Selamat sore Pak
Nasrodin. Mohon maaf mengganggu waktunya
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sebentar. Saya mau tanya Pak, Apakah benar
BUMDes Tunas Mandiri itu punya jaringan
dengan pemerintah pusat khususnya dalam hal
ini yaitu Kemenkoparekraf, BI, PT SMF,
Kemendespdtt, Bank Mandiri, Bank BRI, dan
Bank BNI ya Pak?
Mohon bantuan
penjelasannya Pak. Terima kasih 🙏🙏
(S1.KTW1. 409-414)
[22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga: Betul mas, dg
Kemenpar, Kemenkeu dg PT. SMF nya, BI, BNI, B
Mandiri dan BRI (S1.KTW1. 416-418)
[22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga: Kemendepdtt
(S1.KTW1.419
yang nomor dua itu pak. adakah peranan
jaringan-jaringan dari pemerintah pusat itu pak
untuk perkembangan BUMDes Tunas Mandiri
sendiri? (S1.W2. 55-57)
kalau peranannya yo jelas ada. maksudnya dalam arti
kalau yang seperti kemenpar yo. dia selalu memberi
kontrobusi opo yo bukan kontribusi yo semacam e
bantuan itu lho bisa berbentuk fisik bisa berbentuk
semacam apa ya istilah'e itu panduan atau informasiinformasi yang terkait dengan kepariwisataan. yo
semacam buku apa itu kan termasuk bantuan juga.
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lha itu seperti itu. kalau istilah'e kalau ada informasi
apa mengenai perkembangan. (S1.W2. 59-65)
panduan tata kelola kepariwisataan? (S1. W2. 66)
iya kepariwisataan. itu kan setiap jam opo yo waktu
itu pasti ada perubahan to mas. gitu. lha ini
bagaimana kalau e menerima tamu dari luar negeri.
lha itu kan seperti itu kan kalau ditampung seperti ini
kadang kalau nggak dikasih tahu kan nggak ngerti.
lha seperti umpama o kalau orang asing kalau mau
ke toilet tidak bisa ke anu duduk closet duduk harus
closet jongkok. makanya itu kan kita harus itu kan
kalau nggak dikasih tahu dari seperti kemenpar. itu
kan kita nggak tahu itu. ya kalau di desa ya a yo yang
penting bersih. kan gitu. seperti itu. itu salah satunya
yang e keliatan mas. nah itu. (S1.W2. 67-75)
sama tambahan aja Pak. Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak? Manfaatnya ada lagi Pak?
(S1.W2. 76-77)
ya banyak mas. memang ya kita kan sebagai warga
negara Indonesia to ya maksudnya kalau dianu itu
antara rakyat dengan pemimpinnya kan gitu. itu kan
yo memang kita harus saling bersinergi. gitu. mereka
kan melindungi kita. kan gitu. lha itu kan sudah jelas.
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tidak ada izin kan kan nggak bisa. lha itu.
Legalitasnya (S1.W2. 79-83)
diberikan legalitas dan payung hukum? (S1.W2.
84)
iya payung hukum. dan diakui oleh negara. lha itu.
jadi kegiatan kita istilahnya itu bebas kan gitu.
(S1.W2. 85-86)
[23/10 08.13] prismanto atmaji: Saya mau tanya
lagi Pak, untuk manfaat-manfaat yg dirasakan
dari adanya jaringan sosial ke pemerintah pusat
seperti apa ya Pak? (S1.KTW1. 433-435)
[23/10 08.16] Pak Nasrodin Doga: Sederhana mas,
dg adanya hubungan secara emosional akan
memudahkan segala program dari rencana bumdes
(S1.KTW1. 436-438)
ya ada kalau itu pemerintah daerah. (S1.W2. 91)
boleh disebutkan pak pihak-pihak mana saja?
(S1.W2.92)
ya itu anu kepanjangannya saya nggak hafal. itu kan
perpaduan antara dulu itu gabunganlah dari dinasdinas apa termasuk e dinas sek dulu yang
mengurusin ini lho e orang miskin. saya nama
dinasnya
lupa.
pokok'e
dari
dinas-dinas
pemberdayaan itu dijadikan satu opo namanya e saya
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lupa juga itu singkatannya itu lho mas. itu. itu
kayaknya banyak yang tidak hafal lah itu. (S1.W2.
93-98)
Dinas Pariwisata jelas. setiap anu kita pasti
dipanggil. ada. ya kalau ada. kalau ini pemprov kalau
pas kebetulan ada pertemuan e sekarang mau ada
umpomo dari DPR RI e yang bagian apa. itu mau
datang ke wilayah atau pemprov. nah itu biasanya
tahu-tahu nglanggeran yang ditunjuk BUMDes-nya.
ya nglanggeran yang datang. nglanggeran yang
menghadapi itu. itu itu sering sempat saya seperti itu.
(S1.W2. 101-107)
[23/10 06.19] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak
Nasrodin. Mohon maaf mengganggu waktunya
sebentar. Saya mau tanya Pak, Apakah benar ya
Pak BUMDes Tunas Mandiri itu punya jaringan
sosial dengan pemerintah daerah yang
diantaranya yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten
Gunung Kidul, BBLM Yogyakarta, DPRD
Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Kab. Gunung
Kidul, BI DIY, Dinas Pariwisata DIY? Mohon
penjelasannya Pak 🙏🙏. Terima kasih
(S1.KTW1. 422-428)
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23/10 06.36] Pak Nasrodin Doga: Pagi mas, jaringan
sosial tentu mas dg yg sebutkan diatas. (S1.KTW1.
429-430)
kalau dari peranan pemerintah daerah sendiri
pak untuk BUMDes Tunas Mandiri seperti apa
pak peranannya? (S1.W2. 124-125)
ya kita kan selalu dibina mas. ada pembinaan. jadi
pendampingan, pembinaan. ini Bu Ria ini kan
pendamping kabupaten. jadi kalau ada informasi
mengenai apa kegiatan BUMDes atau kebijakan
BUMDes itu selalu disampaikan ke kita. umpama
sekarang ada semacam o besok ada pelatihan pak.
harus mengutus 2 atau 3 orang. ya seperti itu.
(S1.W2. 126-131)
kalau boleh tahu pak. itu ibu Ria itu pendamping
kabupaten, dinas apa? (S1.W2. 132-133)
dinas itu dinas pemberdayaan itu (S1.W2. 134)
nanti dicari itu mas panjang sekali soalnya. itu kan
dari gabungan dari e dulu yang menangani
kemiskinan terus KB terus yang menangani yo
sejenis yo kelembagaan-kelembagaan masyarakat
itu. itu dijadikan satu sekarang. dijadikan satu
lembaga. saya lupa itu. (S1.W2. 138-141)
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ooh baik pak. terus manfaatnya pak tadi boleh
disebutkan pak? manfaatnya itu tadi ya pak
berarti pada tata kelola itu menjadi lebih baik,
menjadi lebih tertata? (S1.W2. 142-144)
iya. terus menjadi tidak ketinggalan informasi.
Maksudnya e ini itu yang masuk ke kita itu ya selalu
up to date. itu kan untuk kita siap-siap juga. o
sekarang harus, BUMDes itu sekarang harus seperti
ini. kan gitu. (S1.W2. 145-148)
e selanjutnya Pak. apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak ke pemerintah desa ya
Pak? (S1.W2 149-150)
wo lha kalau ini jelas itu. kita kan anu tidak bisa
berdiri kalau nggak ada itu. jadi kan kalau yang
namanya BUMDes itu secara langsung itu kepala
desa itu sebagai e apa namanya itu ya dia sebagai
disamping penasihat juga sebagai mau ndak mau
harus jadi apa namanya komisioner, komisaris. lha
itu. komisarisnya BUMDes itu ya Bapak Kepala
Desa itu. (S1.W2. 151-156)
Bapak Senen? (S1.W2. 157)
iyo. kalau sekarang kita Bapak Senen. lha kita hanya
punya Bapak Kepala Desa. Pokok'e siapa yang jadi
kepala desa lha siapapun orangnya secara otomatis
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sesuai undang-undang dia harus jadi komisioner
BUMDes. komisionaris BUMDes. (S1.W2. 158161)
Adakah
peranan
jaringan-jaringan
dari
pemerintah desa itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? (S1.W2. 163-165)
ya ada itu peranannnya. Terutama hal hukum. lha itu
jelas. terus kita kan kalau ada maksudnya o saya mau
mengembangkan sebuah unit usaha mas otomatis
kita harus musyawarah dulu. terus setelah itu
musyawarah itu nanti bisa langsung diterima bisa
langsung dimusyawarahkan secara internal dulu. lha
itu itu seperti itu. oleh desa maksudnya. jadi tidak
langsung. seperti sekarang ini. (S1.W2. 166-171)
Tambahan Pak. Manfaatnya sendiri seperti apa
ya Pak dari pemerintah desa? (S1.W2. 175-176)
ya seperti pembiayaan. kan pasti setiap e sebuah
usaha pasti ada biaya. maksudnya ada modal. ya kita
kalau tidak didukung oleh pemerintah desa ya tidak
ada modal. gitu. ya kan lima puluh satu persen
minimal lho itu dananya penyertaan modal dari desa.
jadi kalau e 49 persen baru dari bisa dari masyarakat,
dari pihak ketiga. itu seperti itu mas. tapi biasanya
kalau dari pihak ketiga dari masyarakat itu kan agak

Jaringan Sosial
Peran/fungsi & manfaat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
347

sulit. lha makanya harus desa. kan gitu. seperti itu.
(S1.W2. 177-185)
Selanjutnya pak. apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke Badan
Pemusyawaratan Desa? (S1.W2. 186-187)
ada BPD. lha itu malah selalu kita selalu sebelum
masuk ke ranah desa biasanya kita komunikasi
dengan BPD dulu. soalnya nanti disitu kan kalau ada
terjadi hal istilahnya berkaitan dengan kebijakan
lokal. lha itu BPD yang harus turun tangan. o
umpama saya mau pak saya mau buat sebuah gedung
disini tapi disini ada apa situs. ini gimana. kan gitu.
nah itu yang bisa e disitu harusnya memang tidak
boleh. kan gitu. itu yang nanti menyelesaikan
masalah itu adalah BPD dulu. gitu lho. (S1.W2. 188295)
e selanjutnya pak. adakah peranan jaringanjaringan dari BPD itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? (S1.W2. 197-198)
Ya ada. Dia peranannya kan sering lihat,
memberikan komunikasi kan dengan BPD yang lain
mungkin akhirnya ya banyak lah. Maksudnya kalau
kita kurang kuat umpama pas kita diskusi itu
mungkin e apa materi kita kurang begitu
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menyakinkan. lha yang nanti membantu itu BPD. lha
seperti itu. karena kita selalu sebelum kita nganu ke
BPD-nya kalau kami loh. kalau saya. jadi selalu ke
BPD-nya dulu. (S1.W2. 199-205)
e tambahan sedikit pak. Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak untuk BUMDes? Apakah bisa
dibilang ada pengawasan juga ke BUMDes?
BUMDes juga jalan secara baik? (S1.W2. 207209)
ya manfaatnya kita ya itu kita hubungan kita dengan
masyarakat atau informasi yang dari BUMDes ke
masyarakat kan bisa terbantu oleh dengan adanya
BPD. lha itu. (S1.W2. 210-212)
Tersalurkan? (S1.W2. 213)
tersalurkan. kan gitu. itu manfaatnya secara
umumlah kan gitu. (S1.W2. 214)
lha yo itu jelas. kita memang kita selalu bersinergi
mas. disitu ada Pokdarwis disitu ada BUMDes. disitu
ada BUMDes. disitu ada Pokdarwis. itu jelas.
(S1.W2. 220-222)
kalau manfaatnya sendiri Pak bagi BUMDes dari
Pokdarwis itu apa saja Pak? Besar ya Pak?
(S1.W2. 238-239)
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o besar. manfaatnya besar. kita yo maksudnya yang
jelas itu untuk di desa Nglanggeran sekarang ada 154
itu kan pemberdayaan itu kan luar biasa mas. kedua,
kita dapat setiap bulannya dapat dari Pokdarwis itu
wae 10% (per bulan) dari keuntungan yang didapat
dari Pokdarwis. itu. itu kan keuntungan yang luar
biasa. lha itu. ya banyak sekali mas kalau kita cerita
itu yo memang seperti itu. Tapi kita saling ya itu
berkontribusi lha itu lho mas. jadi kalau disana ada
apa-apa ya BUMDes turun tangan kan gitu. Umpama
ada masalah. ada klaim dari pengunjung. lha itu yang
turun bukan Pokdarwisnya tapi BUMDes-nya yang
menyelesaikan itu. (S1.W2. 240-249)
Seperti contohnya Pak? (S1.W2. 250)
Contohnya kalau mau ini kok tiketnya mahal. tiket
mahal ini istilahnya e masuk wc lah istilahnya itu ke
belakang lha itu kok mbayarnya kok ada disini
sekian lha itu. lha itu nanti yang menyelesaikan
bukan kalau Pokdarwis yang menyelesaikan pungli
tapi BUMDes-nya disitu kan sudah kita atur melalui
dari perdes BUMDes. (S1.W2. 251-256)
Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke organisasi
karang taruna? (S1.W2. 259-260)
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wo yo jelas ada. lha itu. jadi karang taruna sendiri
kalau pas ada seumpomo o pak saya butuh anu e mau
buat lapangan mau buat proposal ini ke BUMDes.
Terus nanti BUMDes yang menangani. Maksudnya
BUMDes ya harus membantu. itu lah salah satu
contohnya. kalau pas mau 17-an karang taruna
ngomong saya mau ada kegiatan ini pak. terus
biasanya bawa proposal. kan gitu. tapi memang kita
kan selalu prosedural. tidak langsung. ya sana nggak
usah umpomo nggak usah pakai proposal sana ke
bandara. nanti disana ada uang enggak. enggak
seperti itu. kita harus e ada yang berkaitan dengan
keuangan itu harus selalu ada hitam diatas putih.
gitu. (S1.W2. 261-271)
Adakah
peranan
jaringan-jaringan
dari
organisasi karang taruna itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? (S1.W2. 272-273)
ya ada. membantu pengelolaan wisata. informasi.
sekarang dengan adanya. kalau ini ya sinergi terus e
hubungannya kita dengan karang taruna baik
otomatis dia kan selalu kan sekarang apalagi punya
hp ya dan seumpamanya juga bisa android-lah
gampangannya itu kan bisa o kadang dia bisa cerita
o BUMDes saya itu seperti ini lho. kan gitu. akhirnya

Mandiri dengan
Organisasi Karang
Taruna

Jaringan Sosial

Peran/fungsi & manfaat
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meningkatkan opo yo banyak kunjungan kan gitu. itu
seperti itu. sebagai lahan promosi. (S1.W2. 276-282)
selanjutnya pak. Apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke pihak-pihak
swasta? (S1.W2. 283-284)
Ada yo BUMN itu kita itu (Terjeda karena ada telfon
masuk ke HP Informan). Yang paling besar itu SMF.
kita akses itu 2,6M itu. (S1.W2. 285-286)
e selanjutnya pak ini nomor empat belas ini.
Adakah peran jaringan-jaringan dari pihak
swasta itu bagi perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri? (S1.W2. 297-299)
Ya ada. (S1.W2. 300)
Permodalan? (S1.W2. 301)
ya permodalan. terus kita kan sekarang e homestaynya 84 standar. dulu kan kalau mereka itu kita
mengakses ke bank itu ya kasihan mereka tapi kalau
disitu kan kita hanya tiga persen. tiga persen saja
kembali ke BUMDes. ibaratnya seperti itu. (S1.W2.
302-305)
Sama yang IRE tadi? (S1.W2. 306)
kalau yang IRE itu biasanya program-program kalau
materi nggak. jadi tentang program. (S1.W2. 307308)

Jaringan sosial

Peran/fungsi & manfaat

Adanya jaringan
sosial antara
BUMDes Tunas
Mandiri dengan
Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS)
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seperti apa pak? (S1.W2. 309)
ya contohnya kemarin kita ada penelitian pohon
pisang itu kan termasuk bonggolnya mau dijadikan
krupuk terus daunnya mau dijadikan sirup nah itu
mereka yang membiayai itu dengan pendampingan.
lha itu. membiayai dan pendampingan. jadi tidak
langsung cash itu nggak. seperti itu. akhirnya kalau
ada terjadi sesuatu yang istilah'e pendanaannya yang
agak kuat banyak dia larinya ke BUMDes-nya. itu
disarankan ke BUMDes-nya. (S1.W2. 310-316)

Jaringan Sosial
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B. ASPEK KEUANGAN/EKONOMI
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
ya kita pemanfaatannya ya ini kan kita sudah punya
sekarang punya unit ya seperti kalau apa untuk
grosirnya nah itu. pendanaan kita kembangkan
disitu. terus kita punya usaha ekonomi desa. itu juga
Pemanfaatan jaringan
uangnya kita kembangkan kesitu. lha terus kita juga
Peran/fungsi &
sosial untuk mencari
membantu para UKM itu untuk memasarkan
manfaat
celah/peluang bisnis di
produknya. lha itu itu juga nanti mereka terbantu
pasar
dengan opo karena laku lha kita juga bisa
mendapatkan e pendapatan dari situ walaupun hanya
sekian persen. kan gitu. (S1.W2. 322-328)
Pemanfaatan jaringan
terus, bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
sosial dalam
didalam membantu penyelesaian masalahPeran/fungsi &
penyelesaian masalahmasalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan
manfaat
masalah berkaitan
transaksi ekonomi di BUMDes? (S1.W2. 331-333)
Maksudnya itu secara spesifik gimana ya? (S1.W2.
dengan kegiatan
334)
transaksi ekonomi

TEMA
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Maksudnya
pemanfaatan
kontak
pada
penyelesaian masalah-masalah? kontak kayak
misalnya ini Pak kayak e ini kan ada kontak juga
terhadap BNI BRI itu kan otomatis secara tidak
langsung kan kita ada kontak disana?
mengadospi produk Brilink dan Bnilink itu kan
itu terus itu penyelesaian masalah transaksi e
secara elektronik gitu ya Pak? membantu? itu
kayak pemanfaatannya itu tu? (S1.W2. 335-340)
ya kita anu kayak kita tempatkan satu orang disitu.
memang yang opo atas secara kontraknya BUMDes
to. Tapi disitu kan ada satu rekening terus
rekeningnya harus satu orang dalam arti perorangan.
lha itu kita sudah satu tempatkan anggota BUMDes
itu satu orang. lha itu seperti di Griya Cokelat. Itu
disitu ada Brilink, ada BI, ada BRI, BNI. lha itu. itu
seperti itu mas. jadi nanti transaksinya disitu kan
kalau ada dari luar tahu-tahu nggak bawa uang lha
itu akhirnya bisa langsung ambil atau dia bayar yang
mereka ambil atau e dia bayar yang beli disana. kan
gitu. gitu itu udah jalan lama kalau seperti itu mas.
(S1.W2. 341-350)
[26/10 08.27] prismanto atmaji: Selamat pagi Pak
Nasrodin, saya mau tanya Pak, Apakah dulu itu

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk menekan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
355

ketika mendapati pinjaman dari PT SMF atau
diberikan acc atau persetujuan bisa mengakses
pinjaman modal usaha bagi pengembangan
bisnis usaha BUMDes Tunas Mandiri? Apakah
ada biaya trankasi yg muncul seperti dalam hal
ini biaya administrasi yg dibebankan ke
BUMDes, biaya agunan (ada agunan yg
dilaporin) seperti apa ya Pak? (S1.KTW1. 455461)
[26/10 08.48] prismanto atmaji: Terus satu lagi
Pak, Apakah ada uang denda ya apabila nanti
telat membayar/menyetor angsuran per bulan ke
pihak kreditur? (S1.KTW1. 462-464)
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga: Atministrasi Nol
mas (S1.KTW1. 465)
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga: Uang denda kalau
ada masuk BUMDes mas (S1.KTW1. 466)
[26/10 09.07] prismanto atmaji: Apakah disitu
juga dibebankan agunan apa yg bisa dlaporkan
sebagai jaminan pendanaan kredit selama 10
tahun dengan bunga 3% (masuk BUMDes)
sebesar 2,6 M gitu Pak? (S1.KTW1. 467-470)
[26/10 09.11] prismanto atmaji: Tambahan Pak,
untuk penyetoran angsuran dana kredit yg wajib

biaya-biaya transaksi
pada aktivitas bisnis
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dibayarkan tiap bulannya ke pihak PT SMF itu
dilakukan melalui gimana ya Pak? (S1.KTW1.
471-473)
[26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga: Setiap pemanfaat
harus ada agunan di kelola atau simpan bumdes mas
(S1.KTW1. 474-475)
[26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga: Penyetoran
kolektif melalui BNI (S1.KTW1.476)
[26/10 09.55] Pak Nasrodin Doga: Kita masih stor
langsung karena ada akun khusus dari BNI
(S1.KTW1. 483-484)
[26/10 10.00] Pak Nasrodin Doga: Ya setiap tg. 8
petugas BUMDes menyetorkan ke BNI mas
(S1.KTW1. 487-488)
[26/10 10.20] Pak Nasrodin Doga: Tidak mas yg
kelola agunan BUMDes mas (S1.KTW1. 496-497)
[27/10 13.22] Pak Nasrodin Doga: Iya mas, sekali
angkut 250rb (S1.KTW1. 505)
[27/10 13.30] Pak Nasrodin Doga: Selama pademi
ini 3 bln 2 kali mas (S1.KTW1. 510-511)
[28/10 11.33] prismanto atmaji: Selamat siang
Pak Nasrodin. Saya mau tanya Pak, Apakah dulu
itu saat survei ke lapangan timbul biaya ya Pak?
Misalnya biaya konsumsi untuk menerima

KEUANGAN/EKONOMI
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pengurus PT SMF saat turun survei ke lapangan
melihat kondisi homestay disana. Apakah ada
biaya konsumsi yang dikeluarkan dari pihak
BUMDes ya? (S1.KTW1. 552-557)
[28/10 13.00] Pak Nasrodin Doga: Kalau itu wajar
mas karena SMF bagi kami tamu
saya harus menyambut tamu dg baik mas
(S1.KTW1. 558-559)
[27/10 13.58] prismanto atmaji: Satu lagi Pak, itu
dulu dapat informasi mengenai adanya suplier 2
agen distributor pabrik langsung dari mana ya
Pak? Apakah melalui relasi kolega atau teman
gitu Pak? (S1.KTW1. 514-517)
[27/10 14.02] Pak Nasrodin Doga: Dulu dari teman
mas (S1.KTW1. 518)
e.. selanjutnya Pak. Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam membuka lapangan
pekerjaan baru baik secara langsung ataupun
tidak langsung? (S1.W2. 351-353)
ya disitu kalau itu sesuai anu seperti kalau kita buka
lahan baru seperti sekarang di kedung kandang. nah
itu memang biasanya kita harus melalui semacam
opo yo pengabdian. jadi e nanti disitu kan akan
kelihatan o ini anak ini kalau nantinya saya

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk membuka
lapangan pekerjaan
baru baik secara
langsung ataupun
tidak langsung
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e opo saya dudukkan atau kita kerjakan disini bisa.
oh ini kayaknya anak ini nggak bisa. lha kan gitu.
seperti itu biasanya. (S1.W2. 354-359).
anak itu yang dimaksudkan untuk? (S1.W2. 360)
warga. warga masyarakat. seperti pemuda itu kan
pak saya anu lha berjuang disitu dulu kan gitu. ya
namanya kita kan bukan seperti perusahaan mas. jadi
tidak opo yo sekonyong-konyong gitu loh. lha itu.
(S1.W2. 361-364)
juga yang kemarin itu ada 154 disana terus ada
di UED SP terus ada di grosir? itu kan pekerjaan
juga ya Pak? (S1.W2. 365-366)
iya ya pekerjaan juga. ya maksudnya itu mereka itu
waktu itu tidak langsung o langsung menduduki
disitu nggak. tapi dia o kita lihat dulu o ini bisa baru
nanti kita musyawarahkan juga ini saya suruh di
UED SP umpama itu bagaimana dengan pihak desa,
pihak BPD. kayaknya bisa pak kan gitu. jadi
memang harus ada e opo saya dudukkan atau kita
kerjakan disini bisa. oh ini kayaknya anak ini nggak
bisa. lha kan gitu. seperti itu biasanya. (S1.W2. 354359).
anak itu yang dimaksudkan untuk? (S1.W2. 360)
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warga. warga masyarakat. seperti pemuda itu kan
pak saya anu lha berjuang disitu dulu kan gitu. ya
namanya kita kan bukan seperti perusahaan mas. jadi
tidak opo yo sekonyong-konyong gitu loh. lha itu.
(S1.W2. 361-364)
juga yang kemarin itu ada 154 disana terus ada
di UED SP terus ada di grosir? itu kan pekerjaan
juga ya Pak? (S1.W2. 365-366)
iya ya pekerjaan juga. ya maksudnya itu mereka itu
waktu itu tidak langsung o langsung menduduki
disitu nggak. tapi dia o kita lihat dulu o ini bisa baru
nanti kita musyawarahkan juga ini saya suruh di
UED SP umpama itu bagaimana dengan pihak desa,
pihak BPD. kayaknya bisa pak kan gitu. jadi
memang harus ada komunikasi seperti itu terus. terus
seperti yang di sampah ini. kalau tidak ahlinya ya
nggak mau. jadi kita harus nyari. nyarinya lama itu.
o kita sekarang baru masuk dua hari oh pak saya
nggak tahan. seperti itu. (S1.W2. 368-375)
itu juga dari jaringan-jaringan komunikasi?
(S1.W2. 376)
komunikasi desa lah. itu seperti itu. sampai itu
melibatkan pak kepala desa. pak kalau ada, saya
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sampai bilang gitu, saya disana butuh e karyawan
atau butuh tenaga gitu. (S1.W2. 377-379)
[27/10 18.28] prismanto atmaji: Ohh iya Pak, satu
lagi Pak Nasrodin. Mengapa dulu itu pihak PT
SMF sengaja menunjuk BUMDes Tunas Mandiri
sebagai pilot project pembiayaan pengembangan
homestay bagi wisatawan ya Pak? Apakah ada
alasan tersendiri ya Pak? Menurut pendapat
Bapak bagaimana ya? (S1.KTW1. 542-546)
[27/10 18.33] Pak Nasrodin Doga: Karena
rekomendasi dari Kementrian Pariwisata dan di
survai langsung ke lapangan memang di
Nglanggeran ada banyak Homestay mas (S1.KTW1.
547-549)
selanjutnya pak. Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman
modal usaha dalam rangka mengembangkan
bisnis BUMDes? ya seperti tadi pak SMF?
(S1.W2. 381-384)
ya kita baru dari itu mas. dari SMF itu. kalau yang
dari bank saya ditawarin nggak mau (BRI,BI).
(S1.W2. 385-386)
Pernah ada? (S1.W2. 387)

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk
memudahkan
pengelola
mendapatkan
kredit/pinjaman modal
usaha dalam rangka
mengembangkan
bisnis BUMDes
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sering mas. dan pemerintah aja nganjurkan itu. kita
cari modal dari sana, pinjem gitu. saya nggak mau.
karena yo resiko. maksudnya kita kita harus melihat
kekuatan kita. dalam arti kekuatan itu e antara
pemasukan dan pengeluaran. itu. nah itu. jadi kalau
yang kita terima baru yang dari SMF itu. itu karena
memang jelas disitu dan dia tidak memberatkan.
Tapi kalau bank ya kebetulan kalau sekarang
umpama di wisata baru banyak banyak pengunjung
ya kita mungkin lancar lha ini pas tahu tidak ada
pengunjung untuk karyawan aja nggak cukup. lha
gitu. apalagi untuk bayar bank. lha itu. kan nanti yo
usaha itu kan hari ini bagus mungkin besok. lha itu.
(S1.W2. 388-397)
Boleh disebutkan pak pihak-pihak bank mana
saja Pak yang dulu pernah? (S1.W2. 398-399)
lha itu yang kuat itu BI terus BRI disitu. e opo kalau
itu mandiri belum. kita belum ketemu dengan
mandiri itu. memang kita belum pernah. itu dua itu
yang kuat. memang dulu itu BI pernah istilah'e
mendampingi wisata itu. (S1.W2. 400-403)
Apakah nilai-nilai dan norma-norma yang
melekat diseluruh anggota BUMDes Tunas

KEUANGAN/EKONOMI
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Mandiri mampu mendukung kinerja positif
BUMDes? (S1.W2. 405-407)
ya selama ini positif mas. kita hanya empat orang to
sebagai lokomotif atau motornya ya. itu kita empat
orang. itu kita selalu bersinergi. istilah'e bisa
menempatkan pada posisinya masing-masing.
(S1.W2. 408-411)
Boleh disebutkan pak, nilai-nilainya seperti apa?
(S1.W2. 412)
seperti kami. saya sebagai direktur. saya disini
sebagai ketua lah. saya itu harus memberi opo yo
semacam e motivasi disitu supaya mereka bekerja
sesuai dengan e apa tupoksinya. seperti bendahara.
kita selalu kontrol disitu. ya terus. seperti sekretaris.
lha itu. seperti itu. (S1.W2.414-418)
e selanjutnya. Apakah rasa kepercayaan yang
terbentuk dan terjalin antara pengelola dengan
anggota mampu mendukung raihan usaha
pencapaian atas target pendapatan BUMDes?
(S1.W2. 419-421)
oh ya jelas. mampu. memang harus begini itu.
(Terjeda karena informan sedang didatangi
tetangganya). (S1.W2. 422-423)

Tunas Mandiri mampu
berguna dalam
mendukung
pengembangan
usaha/kinerja
BUMDes
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selanjutnya pak, bagaimana pemanfaatan kontak
atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri dalam memberikan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes?
Menurut Bapak sendiri bagaimana? (S1.W2.
424-427)
Maksudnya itu? (S1.W2. 428)
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes itu dalam memberikan
kesejahteraan misalnya tadi ya pak sepertinya
memberikan lapangan pekerjaan? (S1.W2. 429431)
lha itu kan kita yo memang kita sesuai dengan
kemampuan mas. kita tidak maksudnya e selama ini
yang kita lakukan sesuai dengan perjanjian awal
kalau soal itu. ya seperti di apa di unit wisata 154.
seperti di opo usaha ekonomi desa. (S1.W2. 432435).
sama satu lagi itu yang cukup mencolok itu yang
di bidang pembiayaan bagi perbaikan homestay
untuk anggota? (S1.W2. 436-437)
lha itu lha itu kan memang kita ada kerjasama opo
maksudnya itu e mereka mengajukan ke kita to mas.
ke BUMDes. nah ini BUMDes itu mengecek

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial guna meraih
kesejahteraan dan
kemakmuran bagi
seluruh anggota
BUMDes
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semuanya layaknya seperti bank lah artinya
BUMDes disitu. kan gitu. o ini layak kalau dikasih
kucuran dana. kan gitu. (S1.W2. 438-441).

KEUANGAN/EKONOMI

KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
ini masuk ke aspek manajerial. bagaimana
pemanfaatan atas kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dalam
upaya membantu meraih prestasi/penghargaan
(pengakuan) pak atas pengelolaan usaha
BUMDes? pemanfaatannya bagaimana? (S1.W2.
443-446)
kita selalu memberi informasi itu yo pas ada rapatrapat gitu lho mas. rapat-rapat baik rapat besar yang
biasa itu dalam arti yang dilakukan seperti kalau di

C. ASPEK MANAJERIAL
INITIAL CODE
KATEGORI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam upaya
membantu meraih
prestasi/penghargaan
atas pengelolaan usaha
BUMDes
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nglanggeran kita selalu ada malam selasa kliwonan.
nah itu. itu kan kita bicarakan.
atau kita informasikan mengenai pengembangan
BUMDes lha itu. kalau di desa itu setiap ada rapat
yang berkaitan dengan ya tinggal undangannya.
kalau undangannya saya itu disana itu BUMDes saya
persis bicara tentang perkembangan BUMDes terus
e kalau lain umpomo sekarang saya kan RW ya di
RW kan gitu. (S1.W2. 447-455)
sama satu lagi Pak, yang kemarin itu diberikan
penghargaan berupa piagam itu dari BBLM ya?
(S1.W2. 456-457)
iya. karena kita komunikasinya maksudnya itu kita
selalu mereka selalu memberi komunikasi ke kita
kita selalu respon. lha itu. alasannya begitu mas.
terus
yo maksudnya dianggap BUMDes
Nglanggeran ini jalan ya memang kuncinya gini lho
mas kita kalau transparansi yo kalau kuncinya itu
kita setiap tahun bahkan sebelum tahun itu kita selalu
memberi informasi pengembangan BUMDes. nah
tapi di tahun maksudnya ini sudah bulan mau
november yo desember itu saya sudah siap siap
merekap semua hasil kegiatan di BUMDes. nah itu.
di januari itu saya harus melaporkan kegiatan saya

MANAJERIAL

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
366

melalui e apa laporan SPD itu. lha itu. seperti itu
mas. itu kita sudah jalan seperti itu mas. lha ini
sebagai bentuk transparansi sebagai bentuk
komunikasi informasi. itu sudah mencakup disitu
mas. makanya selalu dan laporan itu intinya itu
biasanya kita rangkap lima mas. lha e satu untuk
arsip nanti saya satunya untuk desa. satunya untuk
BPD. akhirnya kabupaten kecamatan terus biasanya
provinsi. itu seperti itu mas. jadi laporan BUMDes
Tunas Mandiri Nglanggeran itu selalu diminta itu.
lha itu. (S1.W2. 460-476)
bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri dalam
upaya mendapatkan akses tempat pemasaran?
pemanfaatannya bagaimana pak? (S1.W2. 478480)
ya kita anu seperti sekarang kita dulu kerjasama
dengan BRI Mall. lha itu. pemanfaatannya kita harus
melalui opo yo tidak langsung pak saya daftar. ini
produk saya. nggak. disana ada seleksi mas yang
ketat. lha kalau kita kan harus kembali ke produk
kita. kualitas atau enggak. kan gitu. nah itu juga kita
harus e disitu. kita itu berjuang bagaimana produk
kita itu disana itu diterima. waktu itu ada 100 ukm

MANAJERIAL
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sosial dalam upaya
mendapatkan akses
tempat pemasaran
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lho di desa hanya diambil dua lima mas otomatis
tujuh puluh lima nggak diambil. itu kan berat sekali.
tapi alhamdullilah karena produk kita memang
berkualitas akhirnya diterima. jadi tidak serta merta
seperti itu. lha kita perlu perjuangan itu kan gitu. itu.
contohnya kalau kita mau ke sekarang kita nitip di
ini toserba sambipitu. lha itu itu juga kita selalu
mengontrol produk kita itu. (S1.W2. 481-492)
ada ya pak yang disana? (S1.W2. 493)
ada. disana ada produk kita. (S1.W2. 494)
tadi kan BRI Mall ya? Toserba sambipitu? Terus
ada lagi pak tempat pemasaran? (S1.W2. 495496)
ada itu. kalau kita di pameran-pameran itu tidak saya
rinci secara rinci kita hanya selalu laporannya kan
karena e. (S1.W2. 497-498)
termasuk yang Karya Kreatif Indonesia BI itu ya
Pak? yang Griya Cokelat Nglanggeran? (S1.W2.
499-500)
iya itu. pokoknya itu yo banyak sekali e mas.
(S1.W2. 501)
[27/10 13.58] prismanto atmaji: Satu lagi Pak, itu
dulu dapat informasi mengenai adanya suplier 2
agen distributor pabrik langsung dari mana ya

MANAJERIAL

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam upaya
mengatasi masalah
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Pak? Apakah melalui relasi kolega atau teman
gitu Pak? (S1.KTW1. 514-517)
[27/10 14.02] Pak Nasrodin Doga: Dulu dari teman
mas (S1.KTW1. 518)
selanjutnya pak. bagaimana pemanfaatan kontak
atau relasi dalam upaya mengatasi kelangkaan
informasi pasar misalnya harga atau kualitas
atau
apa
yang
sering
timbul
pada
operasionalisasi usaha bisnis itu? bagaimana apa
kerjasamanya? komunikasinya itu? bagaimana
untuk itu? (S1.W2. 502-507)
ya kalau disini kan saya kalau potensi kami adalah
griya cokelat to mas. lha itu yang sekarang disitu
yang banyak juga opo produk yang dihasilkan oleh
desa. lha itu untuk kelangkaan bahan baku kita sudah
antisipasi pakai sistim jaringan. jadi e kita pakai
Gapoktan. lha itu. otomatis disitu kan bisa
mengontrol itu mengontrol jangan sampai bisa
kehabisan bahan baku. lha itu. terus kalau yang lain
seperti umpomo bahan baku yang lain. maksudnya
itu to. seperti gula kan gitu. kita juga sudah ada
jaringannya mas. jadi itu sudah tertata itu. (S1.W2.
508-515)
kalau gula tadi jaringannya sama siapa ya Pak?
(S1.W2. 517)
itu ya sales itu. ada salesnya. (S1.W2. 518)

kelangkaan informasi
pasar yang sering
timbul pada
operasionalisasi usaha
bisnis

MANAJERIAL
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bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi pada
upaya membantu penyebaran inovasi-inovasi
bisnis? yang kayak tadi yang transaksi keuangan
itu ya pak menjadi elektronik itu bisa. sekarang
juga informasinya udah upload ke internet gitu
ya pak? kalau tanggapan bapak sendiri seperti
apa? (S1.W2. 520-524)
lha ya memang seperti itu sekarang. jadi e opo kita
selalu mengikuti trend. lha itu. untuk supaya produk
kita tetap opo yo berkembang. (S1.W2. 525-526).
bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
dalam upaya mendukung kinerja positif
BUMDes Pak? Misalnya bidang apa saja lah
pak? bisa pupuk atau grosir atau wisata gitu?
(S1.W2. 527-529)
maksudnya? (S1.W2. 530)
komunikasinya (S1.W2. 531)
komunikasinya umpama yang grosir ya. itu kita
sudah punya dua sales to. itu biasanya fokus ke sales
itu. kita kontrol ke sales itu. kalau pemasarannya
mereka yang mencari sendiri. lha itu. tapi fokus ke
wilayah nglanggeran. terus untuk yang di TPS itu
kita produksi pupuk to. lha kita akan kerjasama
dengan e para penyuluh pertanian di wilayah

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial pada upaya
membantu penyebaran
inovasi-inovasi
operasional bisnis

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam
membantu
mendukung kinerja
positif BUMDes

MANAJERIAL
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kecamatan di wilayah kabupaten. nah itu. (S1.W2.
532-537)
sama satu lagi yang di wisata itu? kerjasama
dengan Pokdarwis ya Pak? karang taruna?
(S1.W2. 538-539)
o kalau yang pengelolaan disitu otomatis kita
kerjasamanya dengan Pokdarwis dengan karang
taruna. lha itu. seperti yang awal tadi to. (S1.W2.
540-541)

KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
apakah masih ada kegiatan gotong royong di
masyarakat ya Pak? (S1.W2. 543)
masih kita. masih ada. (S1.W2. 544)
terus biasanya kegiatan gotong royong itu
dilaksanakan setiap satu minggu sekali atau
sebulan sekali ya Pak? (S1.W2. 545-546)
kalau yang pasti satu bulan sekali mas. (S1.W2. 547)
boleh diberikan contoh kegiatannya Pak?
(S1.W2. 548)
umpama pas kebetulan ada yang punya hajat
bongkar rumah. nah itu biasanya e wilayah itu selalu
yo tanpa diminta itu datang membantu. jadi seperti

MANAJERIAL

D. ASPEK TRADISI
INITIAL CODE
KATEGORI

Gotong-royong

Bonding social capital

TEMA

TRADISI
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itu mas. masih berjalan itu. tidak semua uang. lah itu.
(S1.W2. 549-551)
selanjutnya, apakah masih ada kegiatan
"nyakruk" atau pos ronda di masyarakat ya
Pak? (S1.W2. 554-555)
o masih. kita masih sampai saat ini ada. tiap malam
aja bisa dikontrol. mesti ada itu. (S1.W2. 556-557)
terus. kalau boleh tahu pak? mengapa kegiatan
nyakruk atau pos ronda itu tetap dilestarikan dan
dilaksanakan ya? (S1.W2. 558-559)
ya istilahnya ya hanya untuk apa ya ibaratnya itu
gampangane tirakatan lah. maksudnya itu yo kita
disamping untuk jaga-jaga siapa tahu maksudnya
ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentang
kantibmas ya itu juga yang jelas itu disitu kan kadang
malah terjadi terjalin opo yo sesuatu ide atau opo dari
pas obrolan di cakruk itu. itu seperti itu. (S1.W2.
560-565)
selanjutnya, apakah masih ada kegiatan
silahturahmi antarwarga? (S1.W2. 567)
ohh ya masih ada (sambil tertawa) disitu. (S1.W2.
568)
boleh diberikan contohnya Pak? seperti
kendurian gitu ya Pak? (S1.W2. 569)

Nyakruk

Bonding social capital

TRADISI

Tradisi
silahturahmi

Bridging social
capital
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ya kendurian. terus kalau disini itu setiap malam
jumat itu pasti ada sendiri disini. itu kadang ada yang
melibatkan itu tergantung apanya yo keperluannya
yang mendirikan itu. kadang bisa sampai 3 rt kadang
hanya 2 rt maksudnya yang diundang itu lho.
(S1.W2. 570-573)
oo masih mas. kalau pas disitu ada hajatan itu
mungkin bisa seratusan yang membantu itu. seperti
ada hajatan nikahan atau apa itu. tapi scope warga.
tapi yo memberi makan itu (warga). (S1.W2. 577579)
kayak pementasan wayang? pementasan kirab Pertemuan warga
budaya? (S1.W2. 580)
lha itu anu memang sudah setiap tahun memang pasti
ada itu. jathilan. nek wayang disini di padukuhan
doga nggak. di nglanggeran yang wayang itu.
(S1.W2. 581-583)
apakah disini itu acara-acara pertemuan warga
partisipannya masih tinggi ya pak? (S1.W2. 575Tingkat partisipan
576)
oo masih mas. kalau pas disitu ada hajatan itu
(warga)
mungkin bisa seratusan yang membantu itu. seperti
ada hajatan nikahan atau apa itu. tapi scope warga.

Bridging social
capital
TRADISI

Indicator of social
capital
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tapi yo memberi makan itu (warga). (S1.W2. 577579)
apakah kaum muda (pemuda-pemudi) di desa
nglanggeran itu masih aktif terlibat di pertemuan
warga ya Pak? (S1.W2. 585-586)
itu yang sekarang agak kikis kalau pertemuan warga
lho. tapi kalau pertemuan karang taruna lah scope
dusun lha itu masih ada. masih sering mereka kadang
ngundang yang tua. maksudnya saya sebagai ketua
RW diundang itu. itu masih sering. (S1.W2. 587590)
Tingkat partisipan
(kaum muda)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa? (S1.W2. 591)
ya keterlibatannya to? ya maksudnya seperti
sekarang remaja masjid. lha itu sering sekarang
tanpa dikomando orang tua sudah tahu o masjidnya
kotor. lha terus mereka membersihkan. lha tur
kegiatan yang lain seperti opo yo lha ini lampulampu dipinggir jalan itu kan anak-anak muda itu.
(S1.W2. 592-596)
selanjutnya pak. apakah disini itu sekarang
Tingkat
tingkat urbanisasi kaum muda itu rendah ya?
urbanisasi
(S1.W2. 599-600)
(kaum muda)
Maksudnya yang keluar negeri ya? (S1.W2. 601)

Indicator of social
capital

TRADISI

Indicator of social
capital
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iya pak. yang keluar negeri atau keluar kota.
(S1.W2. 602)
o sekarang disini rendah. kebanyakan di desanya
sendiri mulai seperti itu. tidak langsung lulus sekolah
langsung keluar kalau dulu kan seperti itu kalau lulus
kuliah langsung pergi. sekarang agak berkurang.
(S1.W2. 603-606)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa? (S1.W2. 607)
ya sekarang kan bukti-buktinya pemudanya tambah
banyak di rumah. (S1.W2. 608-609)
Maksudnya juga mengakses pekerjaan di desa?
(S1.W2. 610)
iya itu. buktinya sekarang 154 itu pemuda semua
mas. (S1.W2. 611)
Terus selanjutnya, apakah disini itu keterlibatan
kaum
muda
(pemuda-pemudi)
pada
penyelenggaraan acara tradisi atau budaya
dimasyarakat masih tinggi ya? (S1.W2. 613-615)
masih. masih tinggi disini. (S1.W2. 616)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa? (S1.W2. 617)
lha yo bukti umpama ada yang seneng itu opo e lagulagu berlatih lagu-lagu jawa. ada jathilan. terus apa

TRADISI
Tingkat
partisipasi kaum
muda pada
penyelenggaraan
acara tradisi
budaya setempat

Indicator of social
capital
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lagi. kalau disni wayang itu nggak ada. di
nglanggeran itu yang seneng. (S1.W2. 618-620)
selanjutnya pak. apakah benar di desa
nglanggeran ini terjadi penurunan tingkat
cadangan modal sosial ya Pak? kalau kaitannya
pada kaum muda sendiri terkait cadangan modal
sosial seperti apa ya pak? Boleh dijelaskan dan
diceritakan Pak? (indikator cadangan modal
sosial: aktif pada pertemuan warga, aktif terlibat
pada penyelenggaraan acara-acara tradisi atau
Tingkat
budaya di masyarakat, terkait dengan tindakan
kecenderungan
kriminalitas, perilaku, etika, dsb.) (S1.W2. 621adanya perubahan
627)
norma-norma
sekarang kalau kita lihat kalau etika itu anu
sosial dalam
maksudnya itu kadang apa yo. itu kesalahan siapa itu
masyarakat (kaum
nggak nganu itu. ya kalau soal istilah'e itu unggahmuda)
ungguh lah kalau wong jowo itu masih lah kalau
disini maksudnya tidak serta merta langsung opo
langsung tidak sopan itu yo masih banyak yang
sopan kalau disini. (S1.W2. 628-632)
Tapi boleh dibilang sedikit terjadi penurunan
dibandingkan yang dulu? (S1.W2. 633-634)
oh iya. istilah'e itu bahasanya itu sekarang kadang
ora iso boso gitu. tidak bisa bahasa terus ya kalau

Indicator of social
capital
TRADISI
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disini saya belum dengar mas. selama disini saya
juga nganu ya kalau tindakan asusila itu ada. kadang
ada opo itu pemudi hamil tapi belum nikah itu ada
itu tapi tidak terus ada terus itu enggak. (S1.W2. 635639)
Tapi e pada intinya sedikit terjadi?
kecenderungan kearah penurunan modal sosial
ada? (S1.W2. 640-641)
iya ada. ada itu. (S1.W2. 642)

E. ASPEK DEMOKRASI REPRESENTATIF
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
itu selalu mas. dalam melakukan suatu tindakan
Indicator of
Musyawarah
pasti kita selalu musyawarah. (S1.W2. 649-650)
representative
mufakat
democracy (A)
lha iyo memang tujuannya itu mas daripada
Asas kerakyatan
Indicator of
BUMDes. untuk pemberdayaan. (S1.W2. 658-659) (dari anggota, oleh
representative
anggota, untuk
democracy (B)
anggota)

TRADISI

TEMA

DEMOKRASI
REPRESENTATIF
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kita selalu terbuka istilah'e nggak ada yang kita
tutup-tutupi itu lho mas. kegiatannya yo seperti itu
kan gitu. (S1.W2. 665-666)

ya itu bisa dilihat dari apa ya. maksudnya
keterlibatannya kan kita selalu continue dan tidak
pernah ada istilah'e itu semacam kritik. lha itu. itu
kan berarti berjalan. (S1.W2. 670-672)
Jadi disni untuk perjuangannya kita di Nglanggeran
ini mas itu memang murni kita e ibaratnya kita
tidak berusaha sendiri itu desa juga nggak ada
kompensasi atau apa ya namanya upah itu nggak
ada. jadi kita ber-empat itu memang murni mas.
jadi kita bergerak itu ya apa ya ya seperti ibaratnya
kalau kita punya usaha sendiri gitu lho mas. jadi
kayak kita punya PT atau CV gitu mas. jadi kalau
kita anteng berarti kita nggak dapat apa-apa. lha itu.
jadi kalau itu kalau saya pengen istilahnya o bulan
ini saya pengen punya penghasilan sekian berarti
saya harus bagaimana untuk mengupayakan itu. lha
itu dari kita sendiri. tapi kalau sampai jual kita
nggak gitu mas. kita masih di alur. karena apa yang
kita kelola maksudnya potensi yang kita kelola itu

Etos mencintai
kebenaran dan
mengatakan
kebenaran

Fundamental
principles of
democratic
management (third
principle) (C)

Rasa kepercayaan
antara anggota dan
mitra badan usaha
terhadap pengelola

Elements of social
capital (second
element) (D)

Rasa kepercayaan
antarpengelola

Elements of social
capital (second
element) (E)
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tidak seperti itu malah kita bisa mencarikan solusi.
lha itu. seperti di homestay itu untuk perbaikan
homestay itu BUMDes kerjasama dengan
Pokdarwis karena yang mengelola homestay kan
Pokdarwis ya. itu kita BUMDes itu kerjasama
dengan pihak ketiga. kita berani meminjam dana
itu 2,6 milyar dari PT SMF. yang menggunakan itu
tahap pertama itu dulu 24 orang trus untuk tahap
kedua ini ada 17 orang. itu mas yang mendapatkan
dananya dan maksimal 100 juta. lha itu menjadi
tanggung-jawab BUMDes mas. itu sebetulnya hal
yang sangat memerlukan energi yang luar biasa
karena kalau dengan pihak ketiga itu memang dia
istilah'e jasanya itu tidak ada jasalah bagi mereka
wong jasanya itu kembali ke BUMDes. tapi dari
BUMDes sendiri itu energi yang harus sangat
konsentrasinya tinggi mas soalnya ya seperti kita
akhirnya BUMDes itu seperti punya bank jadi tiap
bulan kita harus ada debt collector-nya yang
mintain maksudnya ngoyak-ngoyak yang kemarin
pinjam walaupun jasanya sangat ya itu. kalau untuk
usaha itu tidak terasa itu mas. tapi kan kalau dengan
pihak ketiga yang namanya BUMN seperti itu
memang dana harus kembali. (S1.W1. 104-133)
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lha ya itu. yang aneh itu sekarang mau mencari
umpomo generasi untuk BUMDes itu agak sulit.
misal'e harus punya jiwa sosial. lha itu yang
sekarang susah. wong BUMDes itu juga seperti
kami walaupun direktur itu kalau saya nggak kerja
keras saya nggak dapat apa-apa mas. kan gitu.
(S1.W2. 677-681)
lha iya itu. ya ini seperti kita kan masuk ke desa
brilian ya. kita selalu komunikasi dengan pengurus
opo yang dilapangan. seperti saya minta kepada
mas aris. (S1.W2. 687-689)
Juga melalui desa juga ya pak? (S1.W2. 691)
melalui desa bisa. (S1.W2. 692)
kalau boleh tahu desa brilian itu apa pak?
(S1.W2. 693)
itu kan kita masuk ke 125 desa brilian BRI.
inkubasi desa brilian. dari dulu kita sudah ikut tiga
kali nih. dulu dari seluruh Indonesia terus sekarang
sudah diambil 125 nanti dari 125 itu mau diambil
10. lha itu. (S1.W2. 694-697)
Inkubasi desa brilian dari? (S1.W2. 698)
BRI. lah ini kan saya harus punya hal-hal yang baru
opo kegiatan masyarakat yang baru-baru itu. jadi

Kepercayaan

Fundamental
principles of
democratic
management (second
principle) (F)

informasi up to date

Implementation of the
first principle of
representative
democracy (G)
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supaya menambah opo nilai kan gitu. kalau enggak
ya saya nanti nganu kan gitu. (S1.W2. 699-701)
lha iyo itu tadi yang awal. kita tiap tahun sekali.
umpomo kita sudah buat hasil laporan kegiatan
selama setahun disitu kan nanti ada berita acara dari
BPD. ini diterima laporannya. baru kita
sebarluaskan. lha itu. (S1.W2. 720-723)
Di balai desa terus nanti akhirnya di rapat-rapat
kadang saya diundang. itu yang diundang pada
Laporan
penyampaian laporan pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban
sampai Pak Camat lho mas. (S1.W2. 726-728)
keuangan
ya yang jelas Pak Lurah. terus BPD. terus
masyarakat. terus pihak terkait yo seperti
kecamatan. kadang akhirnya kita bisa ke
kabupaten. makanya nanti laporan itu sudah selesai
to diterima. ooh nanti baru kita bandel terus nanti
kita sampaikan. (S1.W2. 732-735)
selama kami itu seperti itu. (S1.W2. 739)
Transparansi dan
keterbukaan

Implementation of the
first principle of
representative
democracy (H)

Fundamental
principles of
democratic
management (first
principle) (I)
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Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola
BUMDes Tunas Mandiri ya? Biasanya
regenerasi itu dilakukan tiap rentang waktu
berapa ya? (S1.W2. 740-741)
ada. kita selalu regenerasi itu ya kalau kami itu
empat tahun sebetulnya. (S1.W2. 742-743)
empat tahun sekali pak? (S1.W2. 744)
iya mas. (S1.W2. 745)
Apakah dengan adanya jaringan sosial (kontak
atau relasi) dapat mempengaruhi sikap
pengelola didalam melayani anggotanya ya
Pak? Maksudnya pengelola menjadi lebih
ramah gitu Pak? (S1.W2. 746-748)
lha iya itu pengaruhnya positif yo. (S1.W2. 749)
ya maksudnya itu kan secara langsung ya mas.
pengawasannya kita kan umpama o kita kan
sekarang punya empat unit yo lha itu kan saya kan
tidak disitu kan tidak ter-handle dalam arti kegiatan
waktu itu pas kebetulan saya kemana. itu tidak terhandle to. nanti pasti ada pengawasan dari itu dari
BPD dari Pak Lurah kan gitu. (S1.W2. 755-759)
ada. maksudnya kalau ada hal yang sifatnya negatif
disampaikan yang positif juga disampaikan. seperti
itu. karena ya itu yang njenengan tanyakan itu kita

Regenerasi
pengelola

Indicator of
representative
democracy (J)

Keramahan
pengelola

Attitude (K)

Meminimalisir
tindakan-tindakan
kejahatan

Fraud action (L)

Pengawasan
Pengelolaan

Monitoring (M)
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itu belum terjadi lho mas. kita juga masih amanaman saja jadi kita mau njawab ki piye yo karena
kita masih aman-aman. kan gitu. (S1.W2. 763-767)
kalau dulu sebelum covid, setelah covid ini saya
hanya sering hanya sama bendahara sama
sekretaris pas kita diwaktu-waktu ada acara eventevent e kebetulan mau ada e zoom meeting sama
kementerian ini bagaimana kan gitu. biasanya saya
gitu. (S1.W1. 485-488)
normalnya itu setiap tanggal 12 malam per bulan.
kesepakatannya ya seperti itu mas. waktu itu jalan
itu seperti itu. jadi setiap tanggal 12 malam kita
rapat bersama pengurus semua pengurus biasaya
juga sama Pokdarwis kita ikutkan karena secara
mayoritas yang kita kelola adalah dari sana.
(S1.W1. 490-494)
ya kita kan disini selalu memberikan informasi
yang sebenar-benarnya. terus tiap pertemuanpertemuan itu disitu jadi selama ini yang saya
rasakan itu adem ayem lah itu. nggak pernah terjadi
sesuatu. ya masyarakat selalu memberikan respond
positif lah gitu. (S1.W2. 774-777)
lha iya memang kita tujuannya itu. (S1.W2. 784)

Interaksi antara
pengelola dengan
anggota

Regular meetings (N)

Pengelola menjadi
aspiratif

Attitude (O)

Pengelolaan
berkelanjutan

Attitude (P)
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ada peranan jaringan sosial ya Pak? (S1.W2.
785)
ya ada. umpomo kita akan e selalu menekankan e
kearifan lokalnya. jadi seperti saya kan memang
BUMDes di Nglanggeran ini menurut saya dan
yang saya lakukan nggak pernah gembar-gembor
istilah'e tahu nggak? gembar-gembor. istilah'e itu
banyak ngomong. karena pada prinsip saya itu
memberdayakan dari masyarakat di desa
nglanggeran ini. itu. tapi yo kita tidak merubah
sistem atau keadaan istilah'e itu sumber alam yang
ada di desa nglanggeran. (S1.W2. 786-792)
berarti boleh dibilang e pengelolaannya tetap
harus dilakukan dengan berdasar pada aspek
kelestarian lingkungan? (S1.W2. 793-794)
iya. kelestarian lingkungan. (S1.W2. 795)
Terakhir saja Pak. Apakah kesimpulannya ada
peranan jaringan sosial (kontak atau relasi)
didalam mendorong dan menekan pengelolaan
usaha-usaha
bisnis
BUMDes
dilakukan/dijalankan secara demokratis ya?
Apakah ada kesimpulannya? Bapak iya atau
tidak? (S1.W2. 796-800)
Iya (S1.W2. 801)

Pengelolaan yang
demokratis

Representative
democracy (Q)
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Alasannya Pak? apakah mungkin pengelolaan
demokratis itu lebih ramah dengan pasar gitu
atau lebih cocok gitu? bagaimana pak? (S1.W2.
802-803)
lha iya pada intinya itu yang selama ini itu tidak ada
komplain. lha itu kan bagian dari e keramahan kita
kan gitu. terjadi prestasi yang kita dapat. terus apa
ya yang paling banyak itu yang saya juga nggak
tahu itu kadang kita sulit mengartikan yo sering
banyak termasuk njenengan terus yang lain terus
dari pemerintah-pemerintah e kementriankementrian yang lain itu sering datang disini
istilah'e itu menggali mengenai BUMDes Tunas
Mandiri itu mas kalau kesimpulan secara anu itu
saya malah saya pusing sih. nggak anu. nanti
njenengan bisa anu sendiri itu. (S1.W2. 804-812)
Tapi pengelolaan demokratis ini bisa dibilang
dipilih oleh pengelola BUMDes Tunas Mandiri
untuk menjalankan pengelolaan ya? (S1.W2.
813-814)
Iya. memang kita selau demokratis. yo maksudnya
itu asasnya itu musyawarah mufakat mas. itu selalu
begitu. jadi saya juga nggak mau terbebani sebagai
ya ketua lah istilah'e bagaimana kalau kita berjalan
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itu gampangane itu selalu diberi senyum. lha gitu.
pada masyarakat. tidak dicemberuti. kan gitu.
(S1.W2. 815-819)
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LAMPIRAN 23
Kategorisasi Data Wawancara dan Rekaman Elektronik Keterangan Tertulis WhatsApp Subjek 2

Nama Subjek 1
Jabatan Subjek 1
Kode Transkrip
Keterangan

:
:
:
:

Bapak Heru Purwanto
Bendahara II BUMDes Tunas Mandiri
S2.W1;S2.KTW1 (diikuti penulisan nomor baris dan transkrip wawancara yang dikutip)
Dicetak tebal : Perkataan Peneliti (P) / Interviewer
Dicetak biasa : Perkataan Subjek (S) / Interviewee

F. ASPEK JARINGAN SOSIAL
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
Yang pertama itu, apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
pusat ya Pak? (S2.W1. 8-9)
kalau relasi secara langsung kontaknya dulu pas
Adanya jaringan sosial
pelatihan e-commerce di BBLM Jogja itu
antara BUMDes
Jaringan Sosial
keliatannya punya. (S2.W1. 10-11)
Tunas Mandiri dengan
Pemerintah Pusat
ada Pak? (S2.W1. 12)
ada. (S2.W1. 13)
Pihak-pihak mana saja Pak yang Bapak tahu
gitu? (S2.W1. 14)

TEMA

JARINGAN SOSIAL
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keliatannya dari kementrian desa (kemendespdtt)
tapi lupa saya namanya. (S2.W1. 15-16)
kalau yang kementrian yang lain bisa? kementrian
pariwisata. saya juga ada dari kementrian pariwisata.
kemenparekraf-lah. terus kalau instansi yang bukan
pusat ya itu ada dari DLH. (S2.W1. 17-19).
yang kedua Pak. adakah peranan jaringanjaringan dari pemerintah pusat itu untuk
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
terus manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak?
kayak kemendespddtt itu memberikan arahan
gitu? (S2.W1. 20-23)
ada. jadi dulu ada dari salah satu kemendes tu. saya
lupa sih nginep di homestay sini ya. terus malam itu
kita diskusi e terkait dengan arahan BUMDes itu
sebetulnya mau diapakan dan kemudian bagaimana
kita menyikapi dengan kondisi khususnya pandemi
ini agar bisa memunculkan e ekonomi kreatif. nah itu
yang muncul di opo yo di benak saat diskusi itu. nah
sisi lain memang untuk saat ini kita pengembangan e
masa pandemi adalah terkait dengan Budidaya
Maggot. (S2.W1. 24-31)
kalau tadi disebutkan kemenparekraf ya Pak? itu
seperti apa Pak bagi pengembangan BUMDes

JARINGAN SOSIAL
Peran/fungsi &
manfaat
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Tunas Mandiri? apakah dia memberikan
panduan umum tata kelola unit wisata yang baik
atau memberikan arahan saat ini masa pandemi
harus begini begini begini? (S2.W1. 33-37)
kalau di kemenparekraf itu dia terkait dengan e kerja
sama dengan pihak ketiga terkait dengan bantuan
ataupun pinjaman bunga lunak dengan kerjasama
dengan Pokdarwis dan masuk ke homestay (yang itu
tu khusus untuk pembiayaan homestay). itu adalah
kerjasama dari kemenparekraf dan kementrian
keuangan kemudian ke pihak ketiga yang namanya
smf (sarana multi griya financial) terus smf itu
kerjasama dengan BUMDes terus BUMDes
kerjasama dengan Pokdarwis (pengelola desa
wisata). nah kemudian memilih ataupun mem-filter
homestay mana yang mau meminjam dan komitmen
untuk pengembalian dengan bunga lunak. itu. dan
kita sudah akses di tahun 2019 (sebelum ada
pandemi) itu 1,6 M untuk pembiayaan homestay di
Nglanggeran. itu terkait dengan kontruksi ataupun
renovasi. (S2.W1. 38-50)
Berarti kalau boleh saya bilang saya garisbawahi
itu manfaatnya berarti pembiayaan modal untuk
perbaikan homestay itu? (S2.W1. 51-52)

JARINGAN SOSIAL
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iyaa Mas. (S2.W1. 53)
Ada. kembali ke DLH tadi (DLH GunungKidul)
kemudian yang di kajian desa itu jenenge itu dinas
pemberdayaan perempuan dan desa itu lho
GunungKidul (Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten GunungKidul).
(S2.W1. 56-60)
kalau kontak dan relasi ke pemerintah daerah itu
perannya dan manfaatnya seperti apa Pak yang
dirasakan BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
(S2.W1. 61-63)
kalau yang dirasakan terkait dengan karena
BUMDes Tunas Mandiri punya unit usaha
pengelolaan sampah kerjasama dengan DLH terkait
dengan bagaimana kita mengolah sampah kemudian
untuk residu kita buang ke TPA (Tempat
Pembuangan Akhir Sampah) kemudian kemarin juga
DLH sempat membawa beberapa desa ke
Nglanggeran terkait dengan budidaya Maggot tadi
sebagai yo pilot project yang lain lah biar mengikuti
terus dinas pemberdayaan perempuan dan desa itu
juga komunikasi dulu untuk pelatihan-pelatihan itu.
(S2.W1. 64-72)

Jaringan Sosial

JARINGAN SOSIAL
Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Pemerintah Daerah
Peran/fungsi &
manfaat
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Pelatihan? (S2.W1. 73)
Pelatihan E-Commerce tapi itu lewat BBLM Jogja
lewat dinas itu. (S2.W1. 74)
Jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten GunungKidul)
melalui BBLM Jogja masuk ke BUMDes Tunas
Mandiri untuk pelatihan E-Commerce gitu ya
Pak? (S2.W1. 75-79)
Iya Mas. (S2.W1. 80)
Terus selanjutnya, apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke Pemerintah
Desa Pak? (S2.W1. 81-82)
Ada. (S2.W1. 83)
Terus. Adakah peranan jaringan-jaringan dari
Pemerintah Desa itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? (S2.W1. 84-85)
Ada. Terkait dengan anggaran untuk BUMDes
(penyertaan dari dana desa) kemudian evaluasievaluasi yang lain. (S2.W1. 86-87)
kalau manfaatnya sendiri seperti apa Pak dengan
Pemerintah Desa itu? (S2.W1. 88-89)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Pemerintah Desa
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kalau manfaatnya ya terkait dengan regulasi ataupun
kesepemahaman bahwa BUMDes ini kan sebagai
usahanya desa yang nanti bagaimana kalau dana desa
nggak ada ataupun masih ada itu kita nggak tahu
yang penting itu desa bisa mandiri dengan
perekonomian desa sendiri tanpa menunggu bantuan
dari pemerintah. karena apa, BUMDes ini usahanya
desa bagaimana desa mendapatkan keuntungan lebih
bagaimana uang itu bisa dialokasikan ke desa untuk
membangun infrastruktur dan sebagainya. (S2.W1.
92-100)
dan disalurkan ke PADes? (S2.W1. 101)
Iya Mas. (S2.W1. 102)
Terus apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke Badan Permusyawaratan
Desa? (S2.W1. 103-104)
Ada. Sekarang BPK (Badan Permusyawaratan
Kelurahan) (sambil tertawa ringan). (S2.W1. 105106)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari BPD itu
bagi perkembangan BUMDes Tunas Mandiri
sendiri Pak? (S2.W1. 107-108)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
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Ada. Terkait seperti halnya Perdes BUMDes itu juga
lewat desa lewat BPD terkait dengan jasa pelayanan
di pariwisata. (S2.W1. 109-110)
Sama satu hal lagi itu pengawasannya? (S2.W1.
111)
Pengawasannya ada sendiri. karena kan kalau
struktur BUMDes itu nggak boleh ada perangkat
desa ataupun lembaga desa yang masih wilayah desa
masuk ke di pengurus BUMDes. Jadi sendiri.
(S2.W1. 112-114)
Jadi diluar saja ya Pak? (S2.W1. 115)
Ha'a diluar tetap mengawasi. (S2.W1. 116)
Selanjutnya, apakah BUMDes Tunas Mandiri
punya kontak atau relasi ke kelompok sadar
wisata (Pokdarwis)? (S2.W1. 117-118)
Ada. (S2.W1. 119)
Adakah
peranan
jaringan-jaringan
dari
Pokdarwis itu bagi perkembangan BUMDes
Tunas Mandiri sendiri? (S2.W1. 120-121)
Ada. (S2.W1. 122)
Itu seperti apa Pak? Kerjasamanya seperti apa?
(S2.W1. 123)
kerjasama yang kita lakukan yaitu terkait dengan
bagi hasil jasa pelayanan. dilaporkan dari kunjungan

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Pokdarwis
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wisatanya 10% masuk BUMDes. Nah kemudian
kerjasama yang tadi smf. kerjasama BUMDes dan
Pokdarwis yang mana homestay yang layak dan bisa
untuk mengambil ataupun pinjaman bunga lunak.
(S2.W1. 124-128)
Berarti manfaatnya sendiri terkait dengan
Pokdarwis itu berarti juga membantu BUMDes
Tunas Mandiri mengelola unit wisata ini ya Pak?
(S2.W1. 129-131)
Iya. sebenarnya kalau dilihat itu bukan dari unit
usaha BUMDes. karena BUMDes dengan wisata
duluan wisata. jadi ini (unit wisata) kemitraan. Selain
dari pinjaman itu, BUMDes juga bisa
membangunkan joglo untuk kepariwisataan di
lokasinya di kedung kandang. Juga mendukung
pengembangan Pokdarwis. (S2.W1. 132-136)
Terus, Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke organisasi karang taruna?
(S2.W1. 139-140)
Ada. (S2.W1. 141)
Adakah
peranan
jaringan-jaringan
dari
organisasi karang taruna itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Seperti apa Pak
pendapat Bapak? (S2.W1. 142-144)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Organisasi Karang
Taruna
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kerjasamanya seperti halnya untuk saat ini memang
karena di Nglanggeran ini terfokus di olahraga dan
dulu itu ya saat ada lomba sebelum ada pandemi
tahun 2018 atau 2019 itu pas 17-an nah itu e
mengadakan olahraga lomba lah antar dusun. ya kita
ada kontribusi BUMDes untuk men-support itu. nah
kemudian kemarin juga pembangunan lapangan bola
voli. kita ada kontribusi ke Karang Taruna juga.
(S2.W1. 145-151)
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke pihak swasta? (S2.W1. 152-153)
swasta ada. lha ya itu SMF itu swasta. Terkait
pembiayaan homestay. kan lewat itu. (S2.W1. 154155)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari pihak
swasta itu bagi perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri? Berarti tadi ya Pak terkait dengan
permodalan ya? Terus ada lagi Pak? (S2.W1.
156-158)
kalau yang swasta IRE jogja itu juga masuk. itu
terkait dengan pelatihan. nah kemudian saat ada
diskusi di pendopo IRE-nya itu di depan itu kita juga
diundang untuk diskusi disana. (S2.W1. 159-161)

Jaringan Sosial
JARINGAN SOSIAL

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS)
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Itu diskusi dan pelatihan tentang apa Pak?
(S2.W1. 162)
itu diskusi tentang aturan nomor 6 tahun 2014 terkait
dengan UU Desa. itu juga membahas perihal itu.
(S2.W1. 163-164)
Sama pelatihannya seperti apa Pak? (S2.W1. 165)
kalau dulu itu pelatihannya lewat BUMDes
kemudian ke UMKM terkait dengan bagaimana
mengolah bonggol pisang kemudian bagaimana
mengolah daun pisang menjadi sirup kemudian
membuat kripik atau apa namanya kerupuk. (S2.W1.
166-169)

G. ASPEK KEUANGAN/EKONOMI
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
ya kalau dengan pihak-pihak lain seperti ada badan
Pemanfaatan jaringan
usaha BRI (BRIMall). kita juga menjualkan produk
Peran/fungsi &
sosial untuk mencari
umkm di desa yang tepat kita jualkan ke BRIMall
manfaat
celah/peluang bisnis di
lewat BUMDes. kemudian link BRIlink itu to. ada
pasar
BNI juga (BNIlink). (S2.W1. 174-177)
Pemanfaatan jaringan
Terus selanjutnya, Bagaimana pemanfaatan
Peran/fungsi &
sosial dalam
kontak atau relasi didalam membantu
manfaat
penyelesaian
masalahpenyelesaian-penyelesaian
masalah-masalah

JARINGAN SOSIAL

TEMA

KEUANGAN/EKONOMI
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yang timbul berkaitan dengan kegiatan transaksi
ekonomi di BUMDes? seperti contohnya
mungkin kayak pembayaran uang elektronik itu
kan sekarang bisa meminjam produknya apa
dari BRIlink & BNIlink begitu Pak? Betul?
(S2.W1. 178-183)
Ha'a jadi kita saat ada transaksi masuk ya ada salah
satu bank lewat BRIlink kemudian masuk ke
rekening terus nanti juga diambil. (S2.W1. 185-186)
[27/10 14.44] prismanto atmaji: Selamat sore Pak
Heru. Mohon maaf mengganggu waktunya
sebentar Pak. Saya mau tanya, Apakah dulu
badan usaha BUMDes Tunas Mandiri itu pernah
mengeluarkan biaya-biaya promosi didalam
mengangkat unit usaha wisata bisa dikenal oleh
masyarakat luas ya? (S2.KTW1. 127-131)
[27/10 15.42] Pak Heru Nglanggeran: Sore mas..
Support saat ada event MTB mas berupa door prize,
(S2.KTW1. 132-133)
[27/10 15.43] Pak Heru Nglanggeran: Kalau promosi
secara langsung belum mas (S2.KTW1. 134-135)
Terus selanjutnya Pak. Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam membuka lapangan
pekerjaan baru baik secara langsung ataupun

masalah berkaitan
dengan kegiatan
transaksi ekonomi

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk menekan
biaya-biaya transaksi
pada aktivitas bisnis

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfatan jaringan
sosial untuk membuka
lapangan pekerjaan
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tidak langsung? Misalnya ini kerjasama dengan
Pokdarwis
dapat
memberikan
lapangan
pekerjaan bagi warga bagi pemuda gitu?
Bagaimana pendapat Bapak? (S2.W1. 187-191)
ya kalau pendapatnya sih ada. ada yang kita lakukan.
seperti budidaya maggot itu kan juga baru. seperti
saat ada pandemi ini kan kita juga membuka
lapangan
pekerjaan
baru.
nah
kemudian
pemanfaatan joglo yang kita buat nanti itu kan nanti
bisa digunakan dengan Pokdarwis (sarana). (S2.W1.
192-196)
Berarti yang budidaya maggot tadi diberikan
pendampingan dari DLH ya Pak? (S1.W2. 197198)
Enggak beda. Jadi DLH ini hanya dinas yang
mengawasi atau memberikan pengarahan ya karena
TPS itu kan masih bagian BUMDes. terus
bagaimana regulasi dan aturan terkait dengan
penarikan pelanggan sampah itu harus berapa. kan
ada aturannya. maksimal segini. kemudian e terkait
yang lain ini kita ada juga pelatihan untuk
masyarakat terkait dengan budidaya maggot
harapannya nanti saat kondisi pandemi ini
bagaimana
bisa
mendapatkan
pendapatan.

baru baik secara
langsung ataupun
tidak langsung

KEUANGAN/EKONOMI
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bagaimana nanti membudidayakan maggot ini. terus
nanti kan BUMDes ini bisa membeli. jadi tidak usah
takut dengan kondisi nanti produknya opo banyak
terus nggak bisa menjual. lha itu kan BUMDes siap
menampung. (S2.W1. 199-209)
kalau lebih tahu lagi pak yang budidaya maggot
itu hanya BUMDes sendiri atau kerjasama
dengan pihak lain juga? (S2.W1. 210-211)
kita kerjasama dengan pihak lain. (S2.W1. 212)
Siapa saja Pak? (S2.W1. 213)
Dalam arti kita ada yang nggarap ini ada pihak lain
yang siap membeli (Produk budidaya lalat maggot
BSF). maaf saya nggak bisa sebutkan ya mas (Pihak
lain). nanti kita ada pelatihan untuk masyarakat.
terus nanti BUMDes akan siapkan telurnya. terus
tinggal beli nanti tinggal mengolah saja. (S2.W1.
214-218)
terus kita kerjasama juga dengan PT Sari Husada
terkait dengan limbah susu sebagai penyedia pakan
maggot. (S2.W1. 219-220)
Terus selanjutnya, bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk
memudahkan
pengelola
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modal usaha dalam rangka mengembangkan
bisnis BUMDesa? (S2.W1. 221-223)
ya hanya dari smf itu mas. kalau sampai saat ini kita
belum sebenarnya ada penawaran tapi kita belum.
(S2.W1. 224-225)
Terus apakah nilai-nilai dan norma-norma hidup
yang melekat di seluruh anggota BUMDes Tunas
Mandiri mampu mendukung kinerja positif
BUMDes? (S2.W1. 226-228)
itu mendukung mas. dengan nilai-nilai dan normanorma yang ada. karena seperti tadi yang saya bilang
bahwa BUMDes ini adalah usahanya desa. sebagai
kami pengurus itu bagaimana nanti ini itu bisa
berjalan dengan konsep institutional maupun akhlak
dan bagaimana kita mencari peluang usaha yang bisa
mendapatkan keuntungan. walaupun dengan modal
kecil tapi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih
besar. nah kita cari celah-celah disitu. (S2.W1. 231237)
Terus
yang
selanjutnya,
apakah
rasa
kepercayaan yang terbentuk dan terjalin antara
pengelola dengan anggota mampu mendukung
raihan usaha pencapaian atas target pendapatan
BUMDes Tunas Mandiri? kalau nggak salah kan

mendapatkan
kredit/pinjaman modal
usaha dalam rangka
mengembangkan
bisnis BUMDes

Peran/fungsi &
manfaat

Nilai dan Norma yang
melekat pada seluruh
anggota BUMDes
Tunas Mandiri mampu
berguna dalam
mendukung
pengembangan
usaha/kinerja
BUMDes

Peran/fungsi &
manfaat

Adanya rasa
kepercayaan antara
pengelola dengan
anggota mempunyai
relasi positif pada

KEUANGAN/EKONOMI
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BUMDes
Tunas
Mandiri
menargetkan
pendapatan per tahun itu 15 persen dari tahun
sebelumnya ya Pak? apakah rasa kepercayaan
itu juga bermain disitu gitu pak? (S2.W1. 238243)
Iya main mas. walaupun kita belum bisa mencapai
target tapi tetap rasa itu tetap ada. ya karena target
itu hanya sebagai acuan kita apakah BUMDes bisa
berkembang atau tidak atau stagnan walaupun kita
belum bisa mencapai target tapi kita tetap berusaha
terus bisa mencapai target atau malah bisa lebih. kan
gitu. (S2.W1. 244-248)
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki
BUMDes
dalam
memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh
anggota BUMDes? Pemanfaatannya seperti apa?
Misalnya bisa mengakses permodalan usaha gitu
terus kan itu secara tidak langsung juga bisa
memberikan kesejahteraan ya Pak bagi anggota
BUMDes gitu Pak? (S2.W1. 250-255)
ya terkait dengan pelatihan untuk UMKM tadi
pengelolaan debog pisang. kerjasama dengan IRE.
daun pisang menjadi sirup. terus produk yang ada di
masyarakat yang sudah ada pelatihan ini bisa kita

usaha pencapaian
target pendapatan
BUMDes

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial guna meraih
kesejahteraan dan
kemakmuran bagi
seluruh anggota
BUMDes
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bantu jualkan juga dengan skema mungkin bagi
hasil. (S2.W1. 256-259)
Sama satu lagi yang BBLM tadi juga
memberikan pelatihan E-Commerce gitu ya Pak
bagi anggotanya? (S2.W1. 260-261)
dulu yang khusus pengurus BUMDes. (S2.W1. 262)

KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
Terus selanjutnya Pak, bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri dalam upaya membantu meraih
prestasi atau penghargaan misalnya pengakuan
atas pengelolaan usaha BUMDes? Bagaimana
disini pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes itu dari Pokdarwis,
kemenparekraf, kemendespdtt itu pengakuan
diberikan
pengakuan
baik?
Gimana
pemanfaatannya itu seperti apa? Apakah
diberikan
informasi
terus
dipelihara
kerjasamanya gitu Pak? (S2.W1. 263-270)
Jadi disisi lain kita harus menjaga kepercayaan itu
mas. dengan adanya relasi Pokdarwis dan
sebagainya dengan dinas-dinas terkait kita harus

KEUANGAN/EKONOMI

H. ASPEK MANAJERIAL
INITIAL CODE
KATEGORI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam upaya
membantu meraih
prestasi/penghargaan
(pengakuan) atas
pengelolaan usaha
BUMDes

TEMA

MANAJERIAL
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menjaga
kepercayaan.
bagaimana
kita
pengembangan BUMDes ini sesuai dengan arahan
atau acuan terkait dengan dinas terkait ataupun sisi
lain terkait dengan pola kerjasama dengan pokdarwis
ataupun UMKM yang ada di masyarakat ini bisa
berjalan dengan baik. nah nanti kan usaha ini kan
nanti akan memperkuat bahwa BUMDes ini tidak
hanya sebatas nama tapi bagaimana penguatan ini
juga akan berkontribusi ke masyarakat. (S2.W1.
271-279)
Harapannya juga bisa dikenal luas juga di
Indonesia ya Pak? (S2.W1. 280)
Iya. Seperti itu sih. nah sisi lain kita juga sudah kan
ini ada program baru di BRI. Namanya BRI
BRILIAN. Alhamdullilah kita sudah masuk di 125
besar seluruh Indonesia. lha nanti harapannya ini
yang 125 besar ini akan diambil 10 besar. nah
sekarang baru kita berlomba-lomba dari 125
BUMDes se-Indonesia ini berlomba-lomba
bagaimana kita mengakses nanti yang masuk 10
besar ini ya yang dapat CSR-nya Bank BRI lha yang
entah dalam konteks pengembangan kedepannya
kita juga belum tahu dikasih tahuin kalau nanti bisa
masuk 10 besar nanti kita dapat seperti apa. kita juga

MANAJERIAL
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belum tahu. nah ini kita baru berproses persiapan lah
bagaimana e nanti ini. terus disisi lain kita juga ada
daring (zoom meeting). (S2.W1. 281-292)
kalau boleh saya garisbawahi Pak, itu terkait
pengembangan BUMDesa juga Pak yang desa
BRILIAN itu dari BRI? (S2.W1. 293-294)
Ha'a kalau nanti kita bisa masuk 10 besar pasti kita
akan masuk ke pengembangan. (S2.W1. 295-296)
Terus selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan
relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri
Pak dalam upaya mendapatkan akses tempat
pemasaran? (S2.W1. 297-299)
Ya kita kalau pemanfaatan kontak ya itu kita pertama
yang tadi BRIMall kemudian kita kan ada group WA
BUMDes se-DIY ada yang se-Indonesia kita juga
masuk disitu kita manfaatkan untuk kita kenalkan
produk kita disitu. (S2.W1. 300-303)
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
dalam upaya mengatasi kelangkaan informasi
pasar Pak yang sering timbul dalam
operasionalisasi
usaha
bisnis?
Misalnya
kelangkaan pasokan gitu? (S2.W1. 305-307)
kalau yang masalah itu kita kan punya usaha grosir
nah itu kita bisa memberikan pasokan-pasokan ke

MANAJERIAL
Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam upaya
mendapatkan akses
tempat pemasaran

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam upaya
mengatasi masalah
kelangkaan informasi
pasar yang sering
timbul pada
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warung-warung kelontong. o disini ada kekurangan
kita masuk situ dengan harga yang lebih murah di
pasaran. (S2.W1. 308-311)
karena warung-warung kelontong itu juga secara
tidak langsung dibawah naungan BUMDesa juga
ya Pak? (S2.W1. 312-313)
secara tidak langsung. iyaa. walaupun ada juga yang
diluar desa karena kan kita kan scope-nya lebih luas
kalau yang usaha unit grosir ini. (S2.W1. 314-316)
kalau secara langsung nggak ya mungkin Pak?
(S2.W1. 317)
Iyaa. Tapi kita tetap akses bagaimana pendapatan
dan pemanfaatannya secara luas. (S2.W1. 318-319)
Terus selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi pada upaya membantu
penyebaran inovasi-inovasi bisnis Pak? Misalnya
tadi kita bisa mendapatkan BRIlink & BNIlink
seperti? Dulu ceritanya seperti apa sih Pak kok
bisa BUMDes Tunas Mandiri itu mengadopsi itu?
Saran dari pihak mana? (S2.W1. 323-327)
karena kan kita terkait yang ke wisata dan karena
BUMDes juga sebagai mitranya Pokdarwis
Nglanggeran dengan kondisi saat ini walaupun
sebelum ada covid ini kan kita sudah kerjasama

operasionalisasi usaha
bisnis

MANAJERIAL

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial pada upaya
membantu penyebaran
inovasi-inovasi
operasional bisnis
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dengan BRILink tadi. Nah Pengunjung yang nggak
bawa uang tunai kan kita bisa mengakses disitu
hanya perlu menggesek lah seperti itu. kondisi saat
ini juga bisa membantu terkait dengan kondisi
pandemi harapannya kan uang itu tidak uang tunai
tapi langsung transfer untuk pembelian tiket dan
sebagainya. dan itu prosesnya terkait dengan
pariwisata mas. kita masuk dengan konsep bahwa
padahal butuh terus kita masuk ke Bank kita ajukan
lha ternyata bisa diajak kerjasama disitu. (S2.W1.
328-338)
Berarti tadi yang inovasi-inovasi bisnis tadi itu
BUMDes sendiri ya Pak yang menginisiasi atau
mungkin ada kerjasama dengan Pokdarwis juga?
(S2.W1. 340-342)
Ya ini kerjasama dengan Pokdarwis. ya kita kan
bermitra dengan Pokdarwis bahwa lha iya dua pola
ini yang harus kita masuk. seperti penerapannya ada
di loket terus di griya cokelat. (S2.W1. 343-345).
Terus, Bagaimana pemanfaatan kontak atau
relasi dalam upaya mendukung kinerja positif
BUMDes Pak? Misalnya bidang ekonomi atau
bidang sosial seperti itu Pak bidang keuangan
tadi? Ada lagi nggak Pak? Mungkin dari

MANAJERIAL

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam
membantu
mendukung kinerja
positif BUMDes
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kelompok Pokdarwis ini bagaimana sih Pak
mendukung kinerja positif BUMDes? (S2.W1.
347-351)
ooh terkait dengan ini saat kita laporan kemudian
saat kita ada kebutuhan yang nanti akan kita ajukan
untuk cari bantuan lah akhirnya atau saat kita butuh
sesuatu hal yang berkaitan dengan Pokdarwis ya kita
harus masuk kesitu. Ibaratnya kita begini apabila kita
perlu data homestay. lha itu kita akan ada
komunikasi dengan Pokdarwis. kemudian data
pengunjung juga kita komunikasi disitu. (S2.W1.
352-357)

KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
Terus gotong royong di masyarakat masih Pak?
(S2.W1. 358)
Masih. (S2.W1. 359)
Biasanya dilaksanakan seminggu sekali atau
sebulan sekali? (S2.W1. 360)
Biasanya Jumat bersih pagi. kalau yang di wisata ini
setiap hari sabtu. (S2.W1. 361)

MANAJERIAL

I. ASPEK TRADISI
INITIAL CODE
KATEGORI

Gotong-royong

Bonding social capital

TEMA

TRADISI
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Biasanya bentuknya seperti apa Pak? (S2.W1.
362)
kalau yang di masyarakat ya bersih-bersih jalan.
(S2.W1. 363)
Apakah masih ada kegiatan "nyakruk" atau pos
ronda? (S2.W1. 365)
Masih. (S2.W1. 366)
Terus, Mengapa Pak kegiatan itu masih
dilestarikan dan dilaksanakan gitu Pak? (S2.W1.
368-369)
karena e ronda ini kan disisi lain juga menjaga
keamanan lingkungan sisi lain kita ada juga sistem
jimpitan. nah jimpitan ini kan nanti kan untuk kas RT
lah. kebutuhan-kebutuhan di RT masing-masing kan
terpenuhi walaupun semuanya belum jalan kan
dalam arti ronda ini tapi di tempat kami ada masih
berjalan. dibeberapa dusun juga masih berjalan.
(S2.W1. 370-375)
Apakah masih ada tradisi silahturahmi antar
warga? (S2.W1. 376)
Seperti ada lebaran. kemudian kalau ada yang sakit
ya kita nengok. (S2.W1. 377)
Masih. (S2.W1. 379)

Nyakruk

Bonding social capital

Tradisi
silahturahmi

Bridging social
capital

Pertemuan warga

Bridging social
capital

TRADISI
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Boleh dikasih bukti-buktinya seperti apa?
(S2.W1. 380)
kita di wisata ini ada pertemuan selasa kliwon.
kemudian pertemuan RT juga masih ada. kemudian
di kelompok-kelompok tani itu juga masih ada
pertemuan. terkait dengan kondisinya masingmasing lah seperti itu. (S2.W1. 381-384)
Disini itu acara-acara pertemuan warga
Tingkat partisipan
partisipannya masih tinggi? (S2.W1. 378)
(warga)
Masih. (S2.W1. 379)
Apakah kaum muda pemuda-pemudi desa
Nglanggeran itu masih aktif terlibat pada
pertemuan warga? (S2.W1. 385-386)
eee masih ada tapi nggak banyak tapi ada pemuda
yang terlibat disitu. (S2.W1. 387-388)
Tingkat partisipan
(kaum muda)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa? (S2.W1. 389)
lha ya saat ada pertemuan di dusun itu ada pelibatan
pada pemudanya. di lingkup RT juga ikut di
pertemuan RT. (S2.W1. 390-391)
Tingkat
Terus, Apakah disini itu sekarang tingkat
urbanisasi
urbanisasi kaum muda rendah? (S2.W1. 392-393)
Iyaa. (S2.W1. 394)
(kaum muda)

Indicator of social
capital

Indicator of social
capital

Indicator of social
capital

TRADISI
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Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa ya? (S2.W1. 395)
karena banyak mayoritas pemuda sekarang yang
banyak terlibat di wisata. ikut mengelola disini.
(S2.W1. 396-397)
Banyak yang terlibat disini ya Pak? (S2.W1. 398)
Iyaa. (S2.W1. 399)
Terus, Apakah disini itu keterlibatan kaum muda
(pemuda-pemudi) pada penyelenggaraan acara
tradisi atau budaya di masyarakat masih tinggi
ya? (S2.W1. 400-402)
Masih. (S2.W1. 403)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya seperti
apa ya? (S2.W1. 404)
karena disini masih ada rasulan mas setahun sekali.
kemudian masih ada kendurian pada hari-hari
tertentu. kemudian kalau disini apa namanya sapi
yang melahirkan punya anak ada tradisi kenduri
(momong pedet). terus wiwitan juga masih ada di
masyarakat. (S2.W1. 405-408)
Untuk pementasan tradisi atau budaya sendiri
apa aja Pak? (S2.W1. 409)

TRADISI
Tingkat
partisipasi kaum
muda pada
penyelenggaraan
acara tradisi
budaya setempat

Indicator of social
capital
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kayak ledhek. ada jathilan. ada karawitan. ada gejog
lesung. ada reog. terus kemudian ada tari-tari.
(S2.W1. 410-411)
Terus, Apakah benar di desa Nglanggeran ini
terjadi penurunan terkait dengan tingkat
cadangan modal sosial ya Pak? kaitannya dengan
kaum muda sendiri berkaitan dengan modal
Tingkat
sosial seperti apa ya Pak? (S2.W1. 414-417)
iyaa ada mas. karena saat ini itu kan zaman serba
kecenderungan
digital. perkembangan zaman juga banyak yang adanya perubahan
mengikuti (gadget dsb.). (S2.W1. 418-419)
norma-norma
sosial dalam
Berarti
penyebabnya
mungkin
karena
masyarakat (kaum
perkembangan zaman? (S2.W1. 422)
iyaa. karena disisi lain juga untuk soal tradisi masih
muda)
banyak yang kurang tahu lah. tradisi ini maksudnya
untuk apa tujuannya untuk apa. itu masih banyak
yang kurang memahami. hanya ikut-ikut aja lah.
(S2.W1. 423-426)

Indicator of social
capital

TRADISI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
411

J. ASPEK DEMOKRASI REPRESENTATIF
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
Terus ini, Adakah peranan jaringan sosial
terkait
dengan
pengambilan
kebijakan/keputusan
oleh
pengelola
berdasarkan cara musyawarah mufakat?
Apakah ada peranan disitu? (S2.W1. 428-430)
Indicator of
Ada. Jadi kita ada kebijakan-kebijakan itu
Musyawarah
representative
mayoritas kita musyawarah mufakat. seperti halnya
mufakat
democracy (A)
pada budidaya maggot ini kan kita musyawarah
juga. kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lain
pada saat kita ada kebutuhan yang mendesak itu
harus kita rembug ya kita pertemuan langsung.
(S2.W1. 431-435)
Terus, Apakah ada peranan jaringan sosial Pak
keberadaan kontak atau relasi didalam
mendorong/menekan pengambilan kebijakan
Asas kerakyatan
Indicator of
atau keputusan oleh pengelola dengan tetap
(dari anggota, oleh
representative
selalu memperhatikan asas kerakyatan dalam
anggota, untuk
democracy (B)
arti dari anggota, oleh anggota dan untuk
anggota)
anggota gitu Pak? Jadi ada peranan jaringan
sosial nggak ya Pak untuk kearah sana? (S2.W1.
436-441)

TEMA

DEMOKRASI
REPRESENTATIF
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Ada. jadi ya kayak menampung aspirasi gitu kan
mas. Jadi kita juga menerima masukan-masukan
dari luar ataupun dari anggota ataupun dari lingkup
pemerintah desa atau lingkup masyarakat.
Ibaratnya BUMDes ini seperti ini usahanya seperti
ini. ya kita akan menampung semuanya. (S2.W1.
442-446)
Terus selanjutnya Pak, Apakah ada peranan
jaringan sosial yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri sendiri didalam membentuk
dan menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes
yang demokratis dalam arti pengelolaan tetap
berdasarkan pada prinsip etos mencintai
kebenaran dan mengatakan kebenaran?
(S2.W1. 447-450)
Iyaa. (S2.W1. 451)
Seperti apa sih Pak pendapat Bapak? (S2.W1.
452)
kita seperti voting mana yang kuat dan banyak
dukungan ya kita ambil disitu. kan demokratisnya
disitu. (S2.W1. 453-454)
Penyampaian informasi juga ya Pak? (S2.W1.
455)

Etos mencintai
kebenaran dan
mengatakan
kebenaran

Fundamental
principles of
democratic
management (third
principle) (C)
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Iyaa. Apa yang kita dapat ya kita sampaikan kalau
ini untuk BUMDes yang lebih baik. (S2.W1. 457458)
Apakah ada kepercayaan antara anggota dan
mitra dengan pengelola badan usaha? (S2.W1.
459-460)
Ada. kepercayaan itu baik dan kemudian juga kalau
mitra bisa ada kesepakatan bersama ada perjanjian
juga. itu seperti pengikat kita selain dari sisi ikatan
emosional ya diluar perjanjian. (S2.W1. 461-463)
Apakah saat ini ada rasa kepercayaan yang
terjalin antarpengelola BUMDes Tunas
Mandiri Pak? kan ada komisaris, direktur,
terus bapak sendiri, terus ibu surgiyanti, terus
bapak sugeng itu masih ada ya Pak? (S2.W1.
464-467)
Ada. (S2.W1. 468)
itu dampaknya seperti apa sih Pak untuk
BUMDes sendiri? Apakah bisa menyatu bisa
kompak gitu lah Pak intinya? (S2.W1. 469-470)
karena kan kita punya kesibukan masing-masing
tidak hanya mengurusi BUMDes. kadang ada yang
mengeluh ada kita yang percaya juga. saat ada yang
luar daerah dari setiap tim tadi (pengelola

Rasa kepercayaan
antara anggota dan
mitra badan usaha
terhadap pengelola

Elements of social
capital (second
element) (D)

Rasa kepercayaan
antarpengelola

Elements of social
capital (second
element) (E)
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BUMDes) ada masukan ya kita tampung.
kemudian ada masukan dari luar o ini sesuai. terus
untuk internal kita karena mereka juga punya
kesibukan masing-masing ya kita harus tetap saling
komunikasi. walaupun ya ada naik turun tidak terus
stagnan terus. ya bisa dibilang fluktuatiflah secara
kasarnya seperti itu. (S2.W1. 471-478)
Apakah benar jalannya operasional kegiatan
usaha BUMDes Tunas Mandiri sudah
didasarkan pada prinsip dalam kerangka kerja
Kepercayaan
sistem demokrasi berbasis kepercayaan?
(S2.W1. 479-481)
iyaa. kita tetap usahakan seperti itu. (S2.W1. 482)
kalau kita penyampaian informasi. ada forumforum tertentu 35 hari malam selasa kliwon.
kemudian ada informasi yang mendesak dari
kementrian pdtt BUMDes yang ada wisatanya
harus seperti ini. terus, realtime kunjungan yang Informasi up to date
ada di Nglanggeran ini selalu terupdate semua
orang itu bisa tahu ataupun melihat. o di desa
Nglanggeran hari ini sekian sekian. jadi kita
terapkan sistem keterbukaan. (S2.W1. 487-493)

Fundamental
principles of
democratic
management (second
principle) (F)

Implementation of the
first principle of
representative
democracy (G)
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Iyaa. ada laporan. (S2.W1. 498)
kita ada pertemuan akhir tahun di balai desa selama
Laporan
satu tahun sekali. (S2.W1. 501-502)
pertanggungjawaban
ya intinya kita sampaikan laporannya ke
keuangan
pemerintah desa. (S2.W1. 508)
Menurut pendapat Bapak, Pengelolaan
BUMDes oleh pengelolanya sudah berdasarkan
prinsip transparansi dan keterbukaan ya?
(S2.W1. 509-510)
Iyaa. Seperti halnya terkait dengan penyampaian
Transparansi dan
informasi mengenai data kunjungan. terus juga
keterbukaan
penyampaian informasi terkait dengan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang selama ini
kita lakukan setiap satu kali tiap tahunnya di balai
desa. (S2.W1. 511-514)
Apakah ada kegiatan regenerasi pengelola
BUMDes Tunas Mandiri Pak? (S2.W1. 515-516)
Ada. karena kita kan ada periode. untuk saat ini kita
hanya sampai di tahun 2021. nah kita nggak tahu
Regenerasi
besok tahun 2021 apakah ada.. itu kan kebijakan
pengelola
dari pemerintah desa ya apakah ada pengganti atau
tidak atau seperti apa. ya pada intinya ya kita
harapannya ada regenerasi tiap empat tahun sekali.
Biar nanti kan ada perubahan yang mungkin kita

Implementation of the
first principle of
representative
democracy (H)

Fundamental
principles of
democratic
management (first
principle) (I)

Indicator of
representative
democracy (J)
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belum tahu ada orang baru yang masuk o ini ada
informasi seperti ini punya bukti atau punya
gagasan yang lebih baik untuk pengembangan
BUMDes ya kita nggak masalah. itu kan kebijakan
dari pemerintah desa. (S2.W1. 517-525)
Menurut pendapat Bapak, Apakah dengan
adanya jaringan sosial kontak atau relasi dapat
mempengaruhi sikap pengelola didalam
melayani anggotanya ya Pak? Maksudnya
pengelola bisa menjadi lebih ramah gitu?
(S2.W1. 526-529)
Iyaa. (S2.W1. 530)
Iyaa. Jadi karena jaringan sosial itu kan bicara
tentang banyak ya mas. jadi kita harus lebih
berhati-hati dalam memberikan informasi atau
penyampaian agar tidak terjadi pemikiran yang
kontradiktif atau negatif. (S2.W1. 539-542)
Secara sederhananya kita itu diawasi lah ya Pak
dengan jaringan-jaringan sosial itu. jangan
sampai kita juga memcahkan kepercayaan yang
sudah terbangun. (S2.W1. 543-545)
Iyaa Mas. (S2.W1. 546)
Iyaa Mas. (S2.W1. 546)

Keramahan
pengelola

Attitude (K)

Meminimalisir
tindakan-tindakan
kejahatan

Fraud action (L)

Pengawasan
Pengelolaan

Monitoring (M)
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[12/11 09.11] Pak Heru Nglanggeran: Selamat pagi
mas, tgl 12 mas (S2.KTW1. 142)
Iyaa. (S2.W1. 551)
Menurut Pendapat Bapak, Apakah ada
peranan jaringan sosial kontak atau relasi
didalam mempengaruhi sikap pengelola dalam
mengelola unit-unit usaha BUMDes Tunas
Mandiri dengan selalu memperhatikan dan
menekankan
pada
aspek
kelestarian
lingkungan gitu? (S2.W1. 552-556)
Iyaa. seperti halnya sampah. bagaimana kita
memberikan pelayanan pengambilan sampah agar
tidak berceceran atau berjatuhan kemudian nanti
bagaimana memberikan pelayanan kepada
pengunjung tidak seenaknya yaitu harus sesuai
dengan protokol atau prosedur yang ada. (S2.W1.
557-561)
Iyaa. (S2.W1. 565)
Alasannya apa sih Pak? (S2.W1. 566)
kalau kita memilih sistem demokrasi karena gini
dari sekian usaha yang ada ya. nah unit usaha itu
kan kita punya program. punya gambaran usaha.

Interaksi antara
pengelola dengan
anggota
Pengelola menjadi
aspiratif

Regular meetings (N)
Attitude (O)

Pengelolaan
berkelanjutan

Attitude (P)

Pengelolaan yang
demokratis

Representative
democracy (Q)
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terus kita kan punya wacana. lha nanti kita
sampaikan ke pemerintah desa kemudian ada
beberapa ke Pokdarwis. Nah itu kita lakukan biar
sinkron agar kita ada dukungan dan mereka kalau
setuju ya kita jalankan karena e mufakat itu yang
kita tekankan disini. kerjasamanya juga akan kuat.
kemudian usaha BUMDes yang kita bangun ini
secara otomatis mereka juga membantu
menyampaikan ke pihak-pihak yang lain. (S2.W1.
567-575)
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LAMPIRAN 24
Kategorisasi Data Wawancara Subjek 3

Nama Subjek 1
Jabatan Subjek 1
Kode Transkrip
Keterangan

:
:
:
:

Bapak Ponijo
Ketua Pengawas BUMDes Tunas Mandiri
S3.W1 (diikuti penulisan nomor baris dan transkrip wawancara yang dikutip)
Dicetak tebal : Perkataan Peneliti (P) / Interviewer
Dicetak biasa : Perkataan Subjek (S) / Interviewee

K. ASPEK JARINGAN SOSIAL
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
Kalau sementara ini sepengetahuan saya itu belum
begitu ada relasi ke pemerintah pusat tapi yang jelas
itu ada istilah'e ada perhatian dari pemerintah pusat
tentang BUMDes Tunas Mandiri desa Nglanggeran
Adanya jaringan sosial
itu sendiri. (S3.W1. 19-22)
antara BUMDes
Jaringan Sosial
itu pihak-pihaknya boleh disebutkan Pak secara
Tunas Mandiri dengan
spesifik kementerian mana atau dinas mana
Pemerintah Pusat
seperti itu Pak? setahu Bapak sendiri selama ini?
(S3.W1. 23-25)
Selama ini saya belum pernah ada khususnya relasi
yang istilah'e kerjasama dengan BUMDes Tunas

TEMA

JARINGAN SOSIAL
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Mandiri. semata-mata BUMDes Tunas Mandiri itu
berdiri memang dari bawah. jadi inisiatif. waktu itu
dari pemerintah kabupaten yang pertama kali itu
memfasilitasi BUMDes Tunas Mandiri desa
Nglanggeran itu berdiri. (S3.W1.26-30)
Kalau setahu Bapak sendiri itu peran dari
pemerintah pusat itu seperti apa? kerjasama
dengan pemerintah pusat? jaringan-jaringan ke
pemerintah pusat katakanlah dalam hal ini yang
berkepentingan adalah kemendespdtt (Direktur
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa) terus ada
kemenparekraf gitu? itu kalau pendapat Bapak
sendiri seperti apa sih untuk BUMDes Tunas
Mandiri? (S3.W1. 34-39)
Memang BUMDes Tunas Mandiri itu kan
diharapkan e memang benar-benar bisa optimal ya
dalam menangani e apa aset-aset desa. itu yang jelas
bisa menginventarisasi aset-aset desa kemudian
mengembangkan aset desa. juga termasuk
bagaimana ekonomi desa itu semuanya bisa
dirangkul oleh BUMDes. kemudian yang jelas
BUMDes bisa meningkatkan PAD Desa yang jelas.
Harapan dari pemerintah pusat memang seperti itu.
Dan BUMDes desa Nglanggeran itu berkembang

JARINGAN SOSIAL

Peran/fungsi &
manfaat
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sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki desa
Nglanggeran itu sendiri. (S3.W1. 40-48)
Terus selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke pemerintah
daerah? dalam hal ini pemerintah daerah
kabupaten GunungKidul atau Pemprov? (S3.W1.
50-52)
Iyaa ada. (S3.W1. 53)
Diharapkan dari pemerintah Kabupaten bisa bekerja
sama dengan pihak-pihak terkait yang terutama
kalau di desa Nglanggeran kan wisatanya kemudian
ada UKM-nya dan ada pedagang-pedagang di
lingkungan desa itu bisa kerjasama. jangan sampai
nanti BUMDes itu berdiri tapi ada pengusaha pengusaha kecil atau pedagang-pedagang kecil itu
menjadi tidak nyaman dengan adanya BUMDes.
seperti itu. harapan dari pemerintah kabupaten
seperti itu. (S3.W1. 56-62).
Apakah kalau boleh tahu BUMDes juga
menyumbangkan berapa persen ke pendapatan
asli daerah? (S3.W1. 63-64)
Kalau BUMDes karena BUMDes yang dikelola
wisata. itu kan wisata itu sudah ada kerjasama
dengan pemerintah kabupaten bahwa untuk

Jaringan Sosial

JARINGAN SOSIAL
Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Pemerintah Daerah
Peran/fungsi &
manfaat
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retribusinya yang 2000 itu masuk ke kabupaten.
Rp2000,00/orang masuk di kabupaten. jadi tinggal
berapa itu pengunjungnya tiap hari itu tinggal dikali
saja Rp2000,00 maka jumlah itu masuk ke
kabupaten. jadi ada kontribusi ke kabupaten.
(S3.W1. 65-69)
Berarti ada menyumbangkan ke PAD kabupaten
ya Pak? (S3.W1. 70)
Iyaa. Ada. (S3.W1. 71)
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke pemerintah desa? (S3.W1. 72-73)
Iyaa. Ada. yang jelas itu memang BUMDes Tunas
Mandiri itu memang diharapkan seperti itu. Karena
BUMDes Tunas Mandiri itu diharapkan untuk bisa
meningkatkan PAD desa. Lha tentu saja kerjasama
antara Pemerintah Desa dengan BUMDes Tunas
Mandiri dan tiap tahunnya memang pemerintah desa
mengganggarkan untuk memberikan apa istilahnya
modal kepada BUMDes. Jadi apa tergantung e dana
desa yang diterima oleh pemerintah kelurahan lha
nanti untuk memberikan tambahan modal untuk tiap
tahunnya memang itu dimusyawarahkan di tingkat
desa. (S3.W1. 74-82)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Pemerintah Desa
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Terus tambahan saja Pak, peranan jaringanjaringan dari pemerintah desa itu bagi
perkembangan BUMDes Tunas Mandiri seperti
apa Pak? Maksudnya bentuk kerjasamanya
sehingga bisa memberikan keuntungan kepada
BUMDes Tunas Mandiri seperti itu? Seperti apa
Pak peranan jaringan? (S3.W1. 83-87)
Memberikan peluang kepada BUMDes Tunas
Mandiri. Memang disitu banyak istilahnya usahausaha yang sementara ini belum bisa dikelola oleh
pemerintah desa itu memang diserahkan kepada
BUMDes Tunas Mandiri biar Tunas Mandiri bisa
mengelola itu dan itu memberikan keuntungan
kepada BUMDes Tunas Mandiri dan nanti sebagian
akan kembali ke PADesa. seperti itu. (S3.W1. 88-93)
Tambahan sedikit Pak, Manfaatnya itu kan tadi
saya garisbawahi ada dua ya Pak? Jadi ada yang
memberikan penyertaan modal ke BUMDes
Tunas Mandiri melalui dana desa ya Pak? Habis
itu juga e tadi Bapak bilang itu usaha-usaha yang
belum bisa dikelola oleh pemerintah desa
istilahnya dipasrahkan ke BUMDes Tunas
Mandiri? Adakah manfaat lain Pak dari dua hal
itu? (S3.W1. 94-99)

JARINGAN SOSIAL
Peran/fungsi &
manfaat
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Iyaa. Ada. Disatu sisi itu memang nanti bisa
memberikan keuntungan kepada BUMDes Tunas
Mandiri dan pemerintah desa. Dilain sisi BUMDes
Tunas Mandiri bisa merekrut tenaga kerja di
lingkungan yang mungkin disitu karena mungkin e
yang sebagai contoh pengolahan sampah.
pengolahan sampah tidak semua orang mau bekerja
di sampah otomatis BUMDes Tunas Mandiri bisa
mengangkat mereka yang memang e tidak punya
pekerjaan dan dengan seperti itu kan BUMDes
Tunas Mandiri kan bisa memberikan lapangan kerja
kepada masyarakat yang sementara ini ekonominya
ya agak rendah. kemudian untuk bekerja di tingkat
formal mungkin tidak mempunyai keterampilan
yang lain. Apalagi sekarang ini BUMDes Tunas
Mandiri untuk mengembangkan usahanya untuk
ternak maggot seperti itu kan butuh tenaga kerja
tenaga kerja yang sementara ini tidak punya
pekerjaan yang tetap. Jadi bisa memanfaatkan
kondisi kesehatan ekonomi yang ada lingkungan
masyarakat. (S3.W1. 100-115)
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke Badan Permusyawaratan Desa
Pak? BPD? (S3.W1. 117-118)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
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Ya Ada. (S3.W1. 119)
Itu untuk peranan jaringan-jaringan dari BPD
itu kerjasamanya itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri seperti apa sih Pak yang
Bapak lihat? (S3.W1. 120-122)
Seperti untuk e terutama untuk pengesahan perdesperdesnya kan selalu BPD yang mengesahkan
perdes. terus untuk pemerintah desa yang
memberikan opo dana penyertaan kepada BUMDes
itu kan melalui musyawarah. yang mempunyai
kepentingan atau kewenangan juga ya Badan
Permusyawaratan Desa beserta Pemerintah Desa.
Jadi tanpa ada persetujuan dari Badan
Permusyawaratan Desa itu ya tidak bisa untuk
memberikan penyertaan (modal) kepada BUMDes.
Itu seperti itu. (S3.W1. 123-130)
Kalau manfaatnya sendiri misalnya salah
satunya ada pengawasan dari BPD dan
Pemerintah Desa itu ke Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tunas Mandiri itu apakah juga itu
juga membatu didalam tata kelola BUMDes yang
benar gitu Pak? Jadi ada sedikit membantu ya
Pak dalam pengawasan itu? (S3.W1. 131-135)
Iyaa. (S3.W1. 136)

Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD

JARINGAN SOSIAL
Peran/fungsi &
manfaat
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Bagaimana Pak pendapat Bapak? (S3.W1. 137)
Untuk pengawasan memang e dilakukan oleh
pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) itu memang arahannya jangan sampai
BUMDes Tunas Mandiri itu e setiap melangkah
setiap mengembangkan usahanya tidak menyertakan
apa tidak meminta persetujuan atau apa itu.
tujuannya seperti itu. jadi antara pemerintah desa,
BUMDes, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
itu memang bisa betul-betul bisa ada mitra kerja. jadi
jangan sampai ada salah satu anu itu tidak
sepengetahuan pada masing-masing instansi seperti
itu. lembaga itu. (S3.W1. 138-147)
Melalui musyawarah? (S3.W1. 148)
Selalu musyawarah. Jadi yang diprogramkan yang
direncanakan oleh BUMDes harus meminta
persetujuan dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa. seperti itu. (S3.W1. 149151)
Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke kelompok
sadar wisata (Pokdarwis) Nglanggeran? (S3.W1.
153-154)
Ada. (S3.W1. 155)

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Adanya jaringan sosial
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Seperti apa Pak peranan jaringan-jaringan dari
Pokdarwis itu bagi perkembangan BUMDes
Tunas Mandiri begitu Pak? Pendapat Bapak?
(S3.W1. 156-158)
Untuk e jaringan antara BUMDes dengan Pokdarwis
karena disitu opo wisata itu yang mengelola
Pokdarwis kemudian BUMDes-nya itu sebagai
induk usahanya jadi itu menjadi unit usahanya
BUMDes tentu saja setiap perkembangan di
Pokdarwis itu selalu BUMDes selalu tahu karena
harus tahu jadi setiap perkembangan atau
merencanakan sesuatu itu e memang ada kontak
dengan BUMDes-nya dan selalu BUMDes Tunas
Mandiri memang selalu turun ke wisatanya tidak
hanya menunggu di kantornya dan menunggu
laporan. ndak. tapi memang ada komunikasi,
koordinasi tiap langkah. seperti itu. (S3.W1. 159168)
Khususnya di pengelolaan unit wisata ya Pak?
(S3.W1. 169)
Iyaa. pengelolaan unit wisata. (S3.W1. 170)
Terus sedikit tambahan saja Pak, Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak yang dirasakan

Peran/fungsi &
manfaat

JARINGAN SOSIAL
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BUMDes Tunas Mandiri dengan Pokdarwis itu?
(S3.W1. 171-173)
Ya manfaatnya jelas. kalau perkembangan wisata itu
pengunjungnya lebih banyak terus pendapatannya
lebih banyak untuk keuntungan pada BUMDes-nya
itu juga banyak tentu saja pendapatan BUMDes-nya
akan banyak tentu saja ketika pendapatan BUMDesnya sudah banyak itu akan PADes-nya akan banyak.
(S3.W1. 174-178)
Jadi pada intinya Pokdarwis itu membantu
dalam hal pengelolaan unit wisata? (S3.W1. 179180)
Iyaa. (S3.W1. 181)
Karena disini ini salah satu pokok e unit
bisnisnya wisata ya Pak? (S3.W1. 182)
Iyaa. Betul mas. (S3.W1. 183)
Selanjutnya, Apakah BUMDes Tunas Mandiri
punya kontak atau relasi ke organisasi karang
taruna? (S3.W1. 184-185)
Iyaa itu memang jelas. Jadi BUMDes karena wisata
itu e berdiri memang berawal dari karang taruna.
jelas tentu saja e meskipun sekarang taruna itu tidak
disebut-sebut tapi itu memang berawal dari
semangat karang taruna kemudian BUMDes sendiri

JARINGAN SOSIAL

Jaringan Sosial

Adanya jaringan sosial
antara BUMDes
Tunas Mandiri dengan
Organisasi Karang
Taruna
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ya merespond lah. jadi ya mengakui kalau benarbenar karang taruna itu berperan penting untuk
pengembangan wisata. itu tentu saja BUMDes tetap
mengakui itu keberadaan karang taruna itu memang
benar-benar menjadi tumpuan untuk perkembangan
kegiatan di desa Nglanggeran. seperti itu. (S3.W1.
186-194)
Jadi boleh digarisbawahi istilah'nya bisa menjadi
motor penggerak unit wisata? (S3.W1. 195-196)
Iyaa. (S3.W1. 197)
sama mungkin sedikit tambahan Pak,
Manfaatnya seperti apa sih Pak dengan
hubungannya dengan karang taruna? (S3.W1.
198-199)
Manfaatnya dari karang taruna sendiri yang jelas
mungkin kalau waktu awal-awal itu yang bergabung
menjadi karang taruna nggak begitu banyak ya tapi
setelah itu memang karang taruna itu bisa bekerja
seperti itu e akhirnya sekarang ini menjadi pemudapemuda di desa Nglanggeran itu yo menjadi karang
taruna kadang-kadang dulu tidak begitu anu ya
dengan kegiatan karang taruna tapi sampai sekarang
itu hampir 150 anak muda itu bisa direkrut menjadi
e apa karyawan atau menjadi petugas wisata disitu

JARINGAN SOSIAL
Peran/fungsi &
manfaat
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ya akhirnya manfaat dari karang taruna seperti itu.
Jadi anak-anak muda bisa direkrut di lapangan kerja
disitu. (S3.W1. 200-209)
Terus, selanjutnya itu apakah BUMDes Tunas
Mandiri itu punya kontak atau relasi ke pihak
swasta Pak dalam hal ini badan usaha milik
swasta gitu? (S3.W1. 211-213)
Iyaa ada. (S3.W1. 214)
Itu boleh disebutkan, boleh diceritakan dan
dijelaskan, adakah peranan dari jaringanjaringan dari pihak swasta itu (kontak atau
relasi) bagi perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri Pak? (S3.W1. 215-217)
Iyaa ada jaringan dari swasta. Karena BUMDes
Tunas Mandiri itu juga bergerak di bidang grosir
sembako. ya punya link punya relasi dengan pihak
swasta e yang men-suplai barang (barang-barang
dari grosir) itu memang dari swasta. untuk
mengembangkan grosirnya memang dia BUMDes
Tunas Mandiri itu bekerja sama dengan pihak
swasta. seperti itu. (S3.W1. 218-223) Ada pihak
swastanya ya Pak salah satu perusahaan x di
jogja gitu ya Pak? (S3.W1. 224-225)
Iyaa. (S3.W1. 226)

Jaringan Sosial

Peran/fungsi &
manfaat
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Itu katanya itu langsung ambil dari Pakbriknya
nggak melalui agen gitu ya Pak? (S3.W1. 227228)
Iyaa. Jadi e disitu ada istilahnya distributor
(distributor barang-barang dagangan) seperti itu
yang harganya masih lebih rendah untuk bisa
dipasarkan e tanpa apa nanti ada untung jualnya
tidak merendahkan atau menjatuhkan dari pedagangpedagang lingkungan sini. Memang bisa meskipun
dijual di lingkungan desa Nglanggeran tapi njualnya
masih dibawah harga pasar. seperti itu. (S3.W1. 230235).
Sedikit
tambahan juga Pak, itu katanya
jualannya melalui sales nggeh? Itu berarti secara
tidak langsung juga memberdayakan sales-sales
disini? (S3.W1. 236-238)
Iyaa. Jadi e untuk BUMDes Tunas Mandiri karena e
dia juga ada kerjasama dengan sales jadi untuk
penjualan barang-barangnya tidak selalu hanya di
warung-warung lingkungan sini tapi e yang menjual
itu sales. Jadi disini ambil barang di pihak swasta
juga dijual melalui sales-sales. (S3.W1. 239-243)

JARINGAN SOSIAL
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L. ASPEK KEUANGAN/EKONOMI
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
Untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain itu ya itu
untuk BUMDes Tunas Mandiri sebagai contoh untuk
penjualan sembako itu memang salesnya tidak hanya
orang-orang dari lingkungan sini saja juga ada dari
yang luar jadi untuk pemanfaatan e jaringan-jaringan
itu tidak hanya menggunakan orang-orang kita
sendiri. seperti itu. (S3.W1. 250-254)
Ya untuk jaringan-jaringan pemasaran dari semua
Pemanfaatan jaringan
unit itu memang disini sudah bisa online ya sudah
Peran/fungsi &
sosial untuk mencari
melalui online. Jadi di BUMDes tidak untuk
manfaat
celah/peluang bisnis di
pengembangan jaringan itu sudah tidak sulit lagi.
pasar
Jadi secara online secara ya karena Pak Direksinya
itu juga punya istilahnya pekerjaan pokok itu
menjadi kepala sekolah dan dia secara pertemuan
mungkin di tingkat dinasnya. Jadi seperti itu. Jadi
tidak hanya melalui online saja tetapi bisa bertemu
langsung dengan pihak-pihak lain. (S3.W1. 261268)
Pemanfaatan jaringan
Selanjutnya itu, e bagaimana pemanfaatan
Peran/fungsi &
sosial dalam
kontak atau relasi didalam membantu
manfaat
penyelesaian masalahpenyelesaian masalah-masalah yang timbul
masalah berkaitan
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berkaitan dengan kegiatan transaksi ekonomi di
BUMDes? Bagaimana Pak? (S3.W1. 270-273)
Ya untuk penyelesaian permasalahan di tingkat
BUMDes-nya memang disitu yang jelas untuk yang
pokoknya itu musyawarah sih di tingkat desa. Jadi
musyawarah
di
tingkat
desa
antara
kepengurusannya, dari pengurus BUMDes sendiri
kalau memang disitu memerlukan dari pemerintah
desa maupun BPD ya kita masuk disitu. (S3.W1.
275-280)
Terus juga tambahan sedikit Pak, Ini kemarin
saya dapat informasi juga katanya e BUMDes
Tunas Mandiri juga menggunakan produk
BNIlink dan BRIlink untuk apa penyelesaian
masalah-masalah transaksi di unit wisata?
Misalnya ada wisatawan yang tidak bisa
membayar uang cash pakai elektronik seperti
itu? Betul ya Pak seperti itu? (S3.W1. 281-286)
Iyaa iyaa. (S3.W1. 287)
Disini saya mau tanya terkait dengan biaya
transaksi Pak, khususnya dalam UED SP njeh
Pak yang muncul kan kalau UED SP kan
mungkin bisa kita samakan karena kan simpan
pinjam gitu Pak (ada koperasi, ada bank). Terus,

dengan kegiatan
transaksi ekonomi

KEUANGAN/EKONOMI

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial untuk menekan
biaya-biaya transaksi
pada aktivitas bisnis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
434

Apakah terdapat biaya-biaya administrasi pada
pencairan dana kredit ke debitur Pak pada UED
SP seperti Bank? (S3.W1. 878-883)
Ya sepengatuhan kami disitu memang ada istilah'e
biaya administrasi menjadi istilahnya simpanan
wajib pinjam. jadi setiap pinjam, setiap pencairan itu
memang disitu ada pemotongan 1% untuk istilah'e
menjadi simpanan mereka sendiri (uang jaga-jaga)
tapi karena itu kan tujuannya untuk bagian itu untuk
dikembangkan yang lain. (S3.W1. 884-889)
Apakah ada biaya pendaftaran gitu Pak? (S3.W1.
890)
Tidak ada. Kalau di UED SP tidak ada untuk biaya
pendaftaran. (S3.W1. 890)
Terus disini, Apakah terdapat biaya agunan pada
UED SP? (S3.W1. 893)
kalau di UED SP jaminannya itu hanya kepercayaan.
kepercayaan UED SP pada anggota. jadi tidak ada
istilahnya agunan itu tidak ada. (S3.W1. 894-896)
Terus, proses pencairannya seperti apa sih Pak?
kalau di koperasi atau di bank itu kan langsung
melalui rekening gitu ya pak? Misalnya kalau
kita ngambil dana KUR gitu kan ngambil
dananya dari rekening? kalau disini itu apakah
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nasabah datang ke kantor atau bagaimana Pak?
(S3.W1. 898-902)
Biasanya begini jadi kalau untuk UED SP pada
anggotanya istilahnya dibuat simple jadi kalau
memang disitu pinjamannya sudah lunas itu ya
tinggal ngisi formulir aja permohonan untuk pinjam
lagi. kalau untuk orang yang baru biasanya istilahnya
kalau disitu belum menjadi anggota UED SP ya
menjadi anggota UED SP dulu membayar simpanan
pokok simpanan wajib kalau istilahnya mau pinjam
juga selanjutnya diharuskan untuk membuat
permohonan peminjaman. (S3.W1. 903-910)
Itu muncul biaya-biaya transaksi nggak Pak?
Misalnya disini biaya untuk pembuatan form
permohonan peminjaman gitu terus biaya
materai? kalau disini muncul biaya-biaya seperti
itu nggak? (S3.W1. 911-913)
Tidak ada. kecuali kalau disitu ada istilahnya ada
materai. (S3.W1. 914)
Itu materainya dari UED SP atau dari? (S3.W1.
915)
Iyaa bisa dari UED SP kemudian nanti nasabah
mengganti. (S3.W1. 916)
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Jadi hanya itu saja ya Pak. Jadi kalau untuk
perjanjian kontrak tanda tangan simpan pinjam
itu hanya potong materai gitu ya Pak. Untuk yang
lain-lain nggak ada ya Pak? (S3.W1. 918-920)
Nggak ada. (S3.W1. 921)
Terkait dengan pengawasan layak atau tidak
layak mendapatkan permodalan usaha seperti
apa ya Pak? kan saya mendapat informasi itu
dinilai dari ohh dia ada usaha kecil ada omzetnya
berapa? kalau di bank itu kan disurvei dulu ya
Pak? (S3.W1. 922-925)
Karena disini e pengelola UED SP-nya itu kan hanya
masyarakat sini dan anggotanya juga masyarakat
desa Nglanggeran dan pengurusnya disetiap dusun
ada (pengurus UED SP-nya). Untuk melihat
langsung kemampuan anggota itu mengangsur
seperti apa istilah'e kondisi rumahnya seperti apa.
Jadi e tanpa kalau dari UED SP itu tidak melakukan
survei atau melihat langsung ke lapangan ndak tetapi
hanya dari pengamatan dari pengurus itu sendiri.
(S3.W1. 926-932).
sama satu hal lagi kepercayaan ya Pak? (S3.W1.
933)
Iyaa. kepercayaan. (S3.W1. 934)
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Jadi tidak ada survei, cuma hanya pengamatan
saja secara sekilas sama kepercayaan dengan
orang itu bagaimana gitu ya Pak? (S3.W1. 935936)
Iyaa. karena disitu kan biasanya di tingkat desa
seperti ini kan masih hafal ya. Jadi kalau saya
melihat sejarah di Nglanggeran seperti apa,
kehidupannya seperti apa kan tahu bahwa itu
kemampuan mereka kalau pinjam itu angsurannya
seperti apa. ya tidak memastikan tapi kira-kira
perkiraan. (S3.W1. 937-941)
Boleh diceritakan dan dijelaskan lagi Pak.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
didalam membuka lapangan pekerjaan baru
baik secara langsung ataupun tidak langsung?
(S3.W1. 300-302)
Ya untuk relasi untuk membuka lapangan pekerjaan
baru memang disitu Direksi BUMDes-nya sebagai
contoh untuk membuka pekerja baru kemarin
membuka bisnis apa ternak maggot seperti itu.
Memang awalnya dia mendatangkan dari pihak luar
untuk memberikan pelatihan pada pengurusnya
BUMDes kemudian disitu setelah e selesai pelatihan
memang betul-betul dilakukan. Sekarang menurut
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informasi, saya sendiri juga belum bisa lihat
langsung kesana. itu sudah mulai buat untuk
budidaya maggot-nya. (S3.W1. 303-310)
Jadi disitu untuk pembudidayaan maggot-nya itu
juga ada link dengan pihak luar ya Pak? (S3.W1.
311-312)
Iyaa. (S3.W1. 313)
Itu boleh disebutkan secara spesifik pihak swasta
atau pihak pemerintah? (S3.W1. 314-315)
Pihak swasta. Memang dari awalnya sudah pihak
swasta menawarkan kemudian ditangkap informasi
itu peluang itu ditangkap oleh BUMDes terus
kemudian disitu dikembangkan dan sekarang sudah
mulai berproduksi dan penjualannya juga melalui
pihak swasta tersebut. (S3.W1. 316-320)
Berarti itu sangat membantu sekali ya Pak?
(S3.W1. 321)
Iyaa. Betul Mas. Sangat membantu sekali. (S3.W1.
322)
Dan juga tadi juga sudah disebutkan bahwa
BUMDes Tunas Mandiri itu secara tidak
langsung juga sudah membuka lapangan kerja
baru melalui unit wisata ya Pak? UED juga terus
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dari grosir terus juga TPS 3R. Itu benar ya Pak?
(S3.W1. 323-326)
Itu memang sekarang sudah bisa dirasakan.
Makanya untuk pemerintah desa sendiri untuk tahun
ini kan juga e akan memberikan penyertaan dana
penyertaan. Memang untuk tahun 2020 kemarin
memang tidak bisa memberikan penyertaan kepada
BUMDes karena situasi atau kondisi covid sekarang
ini sehingga banyak sekali dana desa yang dialihkan
di penanganan covid. seperti itu. (S3.W1. 327-333)
Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi didalam memudahkan
pengelola mendapatkan kredit atau pinjaman
modal usaha dalam rangka mengembangkan
bisnis BUMDesa? Dalam hal ini kan kalau dari
pemerintah desa pasti Pak? Terus apakah ada
akses kesana (peminjaman modal itu) Pak bagi
perkembangan BUMDes gitu Pak? Misalkan
disini ada juga saya dengar PT SMF gitu Pak? Itu
bagaimana Pak terkait hal itu? (S3.W1. 334-340)
Setahu saya ini untuk permodalan sementara ini
masih menggunakan modalnya BUMDes sendiri dan
masih ditambah dengan dana penyertaan dari dana
desa. Jadi kami sendiri belum tahu apakah dari e
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Direksinya telah/sudah bekerjasama dengan bankbank lain atau ndak tapi setahu saya masih
menggunakan modalnya sendiri karena memang
usahanya belum begitu istilahnya ya mestinya kalau
dibandingkan dengan rencana ini memang
membutuhkan dana yang besar tapi kayaknya selama
ini kalau pinjam di Bank luar kok belum ada
pemberitahuan ke saya. apakah. saya kira belum
untuk Bank. (S3.W1. 341-350)
Terus disini selanjutnya, apakah nilai-nilai dan
norma-norma yang dihidupi oleh anggota
BUMDes Tunas Mandiri mampu mendukung
kinerja positif BUMDes Pak? Misalnya nilainilainya ya kayak di praktik kehidupan seharihari kayak keamanan, kejujuran, kebersihan,
terus integritas begitu? e bagaimana Pak
mungkin boleh disebutkan nilai-nilai dan normanorma yang dihidupi terus mungkin perannya
seperti apa? Apakah memperlancar juga,
mendukung seperti itu? (S3.W1. 352-359)
Ya yang jelas kan sebagai satu contoh untuk
penanganan TPS tadi tempat penanganan sampah
dari segi produksinya karena disitu masih membuka
semua masyarakat di desa Nglanggeran ini

Peran/fungsi &
manfaat

Nilai dan Norma yang
melekat pada seluruh
anggota BUMDes
Tunas Mandiri mampu
berguna dalam
mendukung
pengembangan
usaha/kinerja
BUMDes
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diharapkan untuk bisa istilahnya sampahnya bisa
dikelola oleh BUMDes. Jadi yang jelas satu sisi dia
lingkungan juga akan bersih dan masyarakat tidak e
apa kalau yang namanya sampah jangan sampai
dibuang sembarangan. Kemudian dengan banyaknya
kegiatan-kegiatan di BUMDes termasuk mungkin
UED SP-nya dari tingkat masyarakat e dengan
kemudahan untuk menghidupkan dana di UED SP
dengan suku bunga yang rendah dia masih bisa
mengembangkan usahanya dengan modal bunga
rendah. Kemudian yang dari wisatanya tentu saja
karena disitu membuka lapangan kerja yang banyak
masyarakat bisa direkrut disitu bisa bekerja disitu
bisa mendapatkan penghasilan dari situ dari wisata
kan banyak sekali bukan hanya istilahnya masuk
bayar tiket dan e keluar. tidak. tapi disitu e banyak
homestay yang dianu yang didirikan oleh wisata
terutama masyarakat yang jelas disitu ada 80
homestay yang mana bisa memanfaatkan rumahnya
istilahnya "dijual" juga akan mendapatkan
pendapatan dan meningkatkan perekonomian
dilingkungan situ. itu seperti itu. (S3.W1. 360-379)
Berarti kalau saya simpulkan dan garisbawahi
bahwa disini sudah ada nilai-nilai dan norma-
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norma seperti saling tolong-menolong, gotongroyong terus kemandirian seperti itu? Disitu
memperlancar pengembangan usaha unit-unit
BUMDes ya Pak? (S3.W1. 380-383)
Iyaa iyaa. (S3.W1. 384)
Terus
selanjutnya
Pak,
Apakah
rasa
kepercayaan yang terbentuk dan terjalin antara
pengelola dengan anggota mampu mendukung
raihan usaha pencapaian atas target pendapatan
BUMDes Tunas Mandiri? (S3.W1. 385-388)
Iyaa untuk bidang masalah kepercayaan e yang jelas
saat ini sudah dibentuk ya sudah terbentuk dari
masyarakat
lingkungan
Nglanggeran.
Dari
pengelolaan usaha saja kan yang jelas BUMDes
Tunas Mandiri itu kan berdiri belakangan dari unitunit yang lain. UED SP sudah berdiri duluan,
wisatanya sudah berdiri duluan. Kemudian baru
BUMDes Tunas Mandiri baru berdiri. ini semua bisa
dirangkum dalam e bisa menjadi unitnya BUMDes
itu karena ada memang ada saling kepercayaan
antara pengelola wisata pengelola UED SP e
dimasukkan kedalam kegiatannya BUMDes. Itu
suatu kepercayaan dari pengurus-pengurus atau

Peran/fungsi &
manfaat
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pengelola- pengelola unit-unitnya kepada BUMDes.
(S3.W1. 389-399)
Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas Mandiri Pak? kan sudah disebutkan
berbagai macam relasi ya Pak dari Pemerinth
Pusat sampai Pihak Swasta begitu pak? dalam
hal hal ini didalam memberikan kesejahteraan
dan kemakmuran bagi seluruh anggota
BUMDes? Pendapat Bapak bagaimana? Tadi
sudah disebutkan ya sudah bisa membuka
lapangan kerja baru terus juga sudah bisa
istilahnya memasarkan produk-produk gitu?
(S3.W1. 401-408)
Ya untuk pemanfaatan relasi antara BUMDes
dengan pemerintah-pemerintah pusat maupun di
tingkat lembaga maupun kegiatan usaha di
lingkungan itu memang selain BUMDes Tunas
Mandiri selalu membuka informasi membuka
koordinasi dengan masyarakat maupun dari unit-unit
usaha itu. Jadi memang disitu silahkan kalau
memang disitu ada kegiatan usaha yang ingin
bergabung pada BUMDes selalu terbuka dan akan
menerima akan menjadi dikelola oleh BUMDes.
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Disini masih banyak sekali pemerintah-pemerintah
desa istilahnya di desa Nglanggeran ini masih
potensi yang sementara sekarang ini belum dikelola
BUMDes. Disitu akan diserahkan kepada BUMDes
biar dikelola oleh BUMDes agar semuanya bisa
terorganisasi semua kegiatan itu. (S3.W1. 409-420)
Salah satunya mungkin juga kayak mungkin
pengembangan pementasan budaya seperti itu?
Pertujunjukkan kirab budaya seperti itu kan bisa
dirangkul lah? (S3.W1. 421-423)
Iyaa. seperti itu lah contohnya. (S3.W1. 424)

KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
Terus selanjutnya Pak, untuk aspek manajerial
pak. Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri
dalam upaya membantu meraih prestasi atau
penghargaan (pengakuan) atas pengelolaan
usaha BUMDes Pak? Menurut Bapak sendiri?
(S3.W1. 425-429)
Ya untuk pemanfaatan secara manajemen e memang
disini ya kita andaikan bahwa untuk manajemen

KEUANGAN/EKONOMI
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BUMDes-nya saya akui belum begitu karena tingkat
personilnya pengelola BUMDes itu sendiri yang
masih kurang dan itu dalam pertemuan bulan yang
lalu memang kami menyampaikan kepada BUMDes
waktu BUMDes itu menyampaikan laporan di
tingkat desa. Jadi tiap laporan tahunan itu. Saya
mengharapkan dari pengelola BUMDes itu bisa
menambah personilnya karyawannya untuk
istilahnya penanganan manajemennya karena ya
karena semakin banyak kegiatan unit usaha yang
dikelola oleh BUMDes kalau personilnya kurang itu
tentu saja itu tidak akan konsentrasi dalam
menangani BUMDes-nya. seperti itu. (S3.W1. 430441)
Jadi ada sedikit ada masalah manajemennya ya
Pak? Itu kan nanti berdampak langsung juga Pak
terhadap tata kelolanya itu ya Pak? (S3.W1. 442443)
Iyaa. Ya yang jelas itu. karena semua menurut kami
kegiatan sebagus apapun kalau tidak didukung oleh
manajemen yang kuat yang bagus juga itu akan e
menjadi permasalahan. (S3.W1. 444-446)
Jadi disini boleh saya katakan itu terus bisa
memanfaatkan kontak dan relasi itu didalam
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mengatasi hal tersebut istilahnya bisa
menyelesaikan masalah manajemen khususnya
dalam hal ini personil gitu ya Pak? (S3.W1. 447450)
Iyaa. yang jelas itu. Jadi untuk menangani
manajemen ini e tambah personil e SDM-nya bisa
komplit. Sehingga mulai dari organisasinya
manajemennya keuangannya semuanya nanti bisa
berjalan dengan baik. (S3.W1. 451-454)
Tambahan Pak, Bagaimana pemanfaatan kontak
atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes Tunas
Mandiri didalam upaya mendapatkan akses
tempat pemasaran? (S3.W1. 455-457)
Maksudnya? (S3.W1. 458)
E begini Pak maksudnya tadi kan sudah
disebutkan ya Pak. Sudah memanfaatkan pihak
swasta juga ya Pak dalam mengembangkan dan
memasarkan maggot dan ada juga yang grosir itu
kerjasama dengan distributor dari perusahaan x
sehingga ambil barangnya dengan harga yang
rendah gitu ya Pak dan bisa memberikan
keuntungan ke BUMDes beda dengan kalau agen
mungkin sudah beda ya Pak. untuk akses tempat
pemasaran mungkin juga telah kerjasama
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dengan kemenparekraf gitu untuk unit wsata,
Dinas Pariwisata Kabupaten GunungKidul
untuk mempromosikan potensi desa gitu.
Bagaimana Bapak melihatnya sendiri? (S3.W1.
459-468)
Ya secara langsung memang seperti itu. Jadi dari
BUMDes sendiri untuk memasarkan barang-barang
produknya memang dia ada link-lah ada komunikasi
apakah itu lewat online ataukah lewat e link kontak
dengan teman-teman, dengan rekan kerjanya seperti
itu. Jadi tidak sulit lagi dari pengelola BUMDes itu
bisa menggunakan informasi atau menggunakan
jaringan. Jadi untuk pemasaran itu memang tidak
secara langsung hanya kita ketemu orang pada orang
lain tapi juga melalui rekan kerja atau dengan
instansi maupun dari swasta. itu seperti itu. (S3.W1.
469-477)
Jadi disini juga dipasarkan melalui jaringan
online ya Pak? Misalnya mungkin juga disini ada
Traveloka, Bukalapak terus mungkin tempattempat online lain yang bisa untuk diakses gitu ya
Pak? Kalau selama ini yang pihak-pihak online
itu mungkin bisa ditembus? (S3.W1. 478-482)
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Sekarang ini mungkin masih tingkat lokal ya Mas.
Masih tingkat lokal. Jadi karena produk-produknya
juga belum lama dan itu mungkin kalau istilahnya
kalau dari volume itu ya masih masih berawal. Jadi
untuk produknya belum banyak itu jadi hanya di
tingkat lokal. (S3.W1. 483-487)
Selanjutnya Pak, Bagaimana pemanfaatan
kontak atau relasi dalam upaya mengatasi
kelangkaan informasi pasar yang sering timbul
pada operasionalisasi usaha bisnis? Misalnya
kurangnya informasi pasar pada akses tempat
pemasaran, kurangnya informasi tentang harga?
begitu kan bisa juga Pak? Itu pemanfaatan
kontak atau relasi kerjasamanya seperti apa ya
Pak? (S3.W1. 488-493)
Istilahnya ketinggalan informasi ya. Memang dari
pengelola BUMDes-nya menurut kami dia selalu
membuka informasi dan untuk masalah ketinggalan
harga itu saya kira dari antara tengkulak dari pihakpihak swasta selalu koordinasi terus. Untuk setiap
saat dia menggunakan informasi itu, menggunakan
komunikasi itu jadi tidak akan ketinggalan masalah
harga maupun apa itu. setiap hari juga di-updated
terus. keliatannya seperti itu. sistemnya ya
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menggunakan sistem informasi itu. karena informasi
sekarang udah gampang. Jadi sekarang sudah bisa
mendapatkan informasi itu melalui WA, melalui
telpon maupun yang lain. Jadi untuk mengatasi itu
saya kira seperti itu. (S3.W1. 494-504)
Terus juga tambahan sedikit Pak, Ini kemarin
saya dapat informasi juga katanya e BUMDes
Tunas Mandiri juga menggunakan produk
BNIlink dan BRIlink untuk apa penyelesaian
masalah-masalah transaksi di unit wisata?
Misalnya ada wisatawan yang tidak bisa
membayar uang cash pakai elektronik seperti
itu? Betul ya Pak seperti itu? (S3.W1. 281-286)
Iyaa iyaa. (S3.W1. 287)
Itu juga cukup membantu perkembangan
BUMDes ya Pak? (S3.W1. 288)
Ha'a jadi cukup membantu mungkin permasalahanpermasalahan di BUMDes jadi disitu juga selalu
mengembangkan bagaimana untuk menyelesaikan
kalau terjadi sesuatu atau permasalahan dari segi
pemasaran maupun di tingkat e secara
manajemennya itu memang disitu selalu berinovasi
diajak berpikir. (S3.W1. 289-293)

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial pada upaya
membantu penyebaran
inovasi-inovasi
operasional bisnis
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Terus disini, Apakah terdapat biaya agunan pada
UED SP? (S3.W1. 893)
kalau di UED SP jaminannya itu hanya kepercayaan.
kepercayaan UED SP pada anggota. jadi tidak ada
istilahnya agunan itu tidak ada. (S3.W1. 894-896)
Terus selanjutnya Pak, disini kan kita sudah
bicara kinerja positif BUMDes ya Pak.
Bagaimana pemanfaatan kontak atau relasi
keseluruhan ini didalam upaya mendukung
kinerja positif BUMDes? Pendapat Bapak sendiri
seperti apa sih? (S3.W1. 505-508)
Untuk unit wisata maupun pengelolaan BUMDes ini
secara keseluruhan saya lihat jadi untuk prospek
kedepannya semua unit kegiatan semua unit usaha
yang dilakukan oleh BUMDes itu terus didukung
oleh semua personil atau SDM yang kuat itu nanti
BUMDes Tunas Mandiri ini akan berkembang lebih
cepat dan akan bermanfaat kepada masyarakat desa
Nglanggeran terutama pada peningkatan PADesa
terutama masyarakatnya nanti ekonominya juga
akan lebih baik. seperti itu. (S3.W1. 509-516)

Peran/fungsi &
manfaat

Pemanfaatan jaringan
sosial dalam
membantu
mendukung kinerja
positif BUMDes
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KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
Terus selanjutnya Pak, Apakah masih ada
kegiatan gotong-royong? (S3.W1. 517)
Masih. Untuk Nglanggeran khususnya desa
Nglanggeran itu masih mengedepankan gotongroyong. Jadi disini kenapa kami masih apa gotongroyong di desa Nglanggeran ini saya sampaikan
masih tetap berjalan. dengan adanya gotong-royong
ini ternyata semua kesulitan semua masalah di
tingkat desa maupun di tingkat lembaga seperti di
BUMDes itu saling membantu itu ternyata lebih
cepat teratasi. semua permasalahan itu dan terbukti
disitu kalau tidak ada istilahnya pemikiran gotongroyongnya tinggi itu kerjasama antara unit usaha
yang sudah berdiri dan unit usaha yang baru berdiri
itu tidak akan terjadi hubungan yang baik. sebagai
contoh tadi saya sampaikan bahwa e unit usaha
wisata, UED SP itu lahirnya sudah lebih dulu
dibandingkan dengan pendirian BUMDes itu semua
kok menjadi unitnya BUMDes itu kan hasil karena
apa rasa gotong-royongnya rasa kepercayaannya
masyarakat itu pada sesama usaha itu. seperti itu.

N. ASPEK TRADISI
INITIAL CODE
KATEGORI

Gotong-royong

Bonding social capital

TEMA

TRADISI
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jadi muncullah gotong-royong itu yang diutamakan
di desa Nglanggeran. (S3.W1. 518-533)
Kalau boleh tahu sendiri Pak, Biasanya disini itu
gotong-royongnya
macam
khususnya
pembersihan jalan gitu ya Pak? Boleh
diceritakan Pak untuk gotong-royongnya seperti
apa Pak? (S3.W1. 534-536)
Di masyarakat desa Nglanggeran gitu aja itu yang
jelas untuk gotong-royong setiap jumat bersih tetap
dilakukan oleh semua masyarakat. kemudian disini
kalau ada masyarakat yang istilahnya ekonomi
sangat lemah dan tidak mampu disini banyak sekali
rumah-rumah masyarakat yang istilahnya tidak bisa
buat rumah itu masyarakat ini secara serkiler secara
andil apa punyanya dibuatkan untuk membuatkan
rumah. seperti itu. jadi rasa solidaritas rasa gotongroyongnya untuk mengangkat temannya itu masih
ada. untuk sebagai contoh disini Rt. 4 itu sudah
istilahnya orangnya janda punya anak satu
meninggal suaminya lha itu secara musyawarah
kemudian masyarakat itu bergerak ada yang bantu
kayunya, ada yang bantu pasirnya, ada yang bantu
semennya seperti itu lah wujud dari rasa gotongroyongnya. (S3.W1. 537-549)
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Terus selanjutnya Pak, Apakah masih ada
kegiatan "nyakruk" atau pos ronda? (S3.W1.
565-566)
Masih. (S3.W1. 567)
Mengapa Pak kegiatan itu tetap dilestarikan dan
dilaksanakan? (S3.W1. 568)
Ya itu e karena yang pertama e ini menjadi suatu
kewajiban. Jadi kegiatan masyarakat di lingkugan itu
kalau istilahnya sudah aman itu masyarakat akan
merasa nyaman disitu. Jadi kenyamanan masyarakat
hidup di tingkat desa seperti itu kalau semuanya
aman itu akan nyaman. ya yang jelas ini juga anjuran
dari pemerintah, dari pemerintah desa maupun dari
pemerintah kabupaten untuk disitu itu didirikan pos
ronda itu untuk apa. jadi kita harus tahu. Jadi dari
manfaat dari itu tidak hanya sekadar membuat pos
sebagai simbol tidak tapi memang disitu
dimanfaatkan untuk istilahnya menjaga keamanan.
seperti itu. (S3.W1. 569-578)
Terus, Apakah masih ada kegiatan silahturahmi
antarwarga? (S3.W1. 580)
Masih. mash tetap ada. (S3.W1. 581)
Boleh diberikan contoh-contohnya Pak? (S3.W1.
582)

Nyakruk

Bonding social capital

Tradisi
silahturahmi

Bridging social
capital

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
454

ya kegiatan silahturahmi antarwarga itu disini
banyak sekali ya salah satunya itu kelompok RT. Itu
setiap bulannya pertemuan dan pertemuan secara
rutin tapi tempatnya berpindah-pindah di setiap
anggota kelompok RT. Jadi setiap bulannya
berpindah-pindah. seperti itu. kemudian ada orang
yang sakit selanjutnya lingkungan itu mesti ingin
menjenguk secara bersama-sama gitu. jadi
silahturahmi seperti itu mungkin ada pengajian di
tingkat warga. seperti itu. (S3.W1. 583-590)
Ya masih. Disini untuk e ternyata bukan hanya di
tingkat RT mungkin di tingkat dusun pun seperti
masih ada seperti itu. Jadi akan lebih sering ketemu
akan lebih mempererat persahabatan persaudaraan.
Pertemuan warga
Jadi disitu tidak enggan-enggan masyarakat itu kalau
istilahnya ada yang mempunyai permasalahan di
tingkat keluarga disitu ternyata tempatnya untuk
menyelesaikan masalah. (S3.W1. 593-598)
Terus, Apakah disini itu acara-acara pertemuan
warga partisipannya masih tinggi? (S3.W1. 591Tingkat partisipan
592)
Ya masih. Disini untuk e ternyata bukan hanya di
(warga)
tingkat RT mungkin di tingkat dusun pun seperti
masih ada seperti itu. Jadi akan lebih sering ketemu

Bridging social
capital

Indicator of social
capital
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akan lebih mempererat persahabatan persaudaraan.
Jadi disitu tidak enggan-enggan masyarakat itu kalau
istilahnya ada yang mempunyai permasalahan di
tingkat keluarga disitu ternyata tempatnya untuk
menyelesaikan masalah. (S3.W1. 593-598)
Sedikit saja Pak tambahan. Apakah kaum muda
pemuda-pemudi desa Nglanggeran itu masih
aktif terlibat pada pertemuan warga ya? (S3.W1.
599-600)
Yaa masih (menjawab dengan nada sendu). Jadi
biasanya yang pemudi itu yang kurang ya. disini
Tingkat partisipan
masih ada tapi tidak untuk kapasitasnya sudah jarang
(kaum muda)
sekali ada pertemuan di pemuda-pemudi. Jadi karena
yo mungkin apa ya semangat dari mereka sendiri
sudah berubah selain itu untuk apa e istilahnya
perkembangan zamannya seperti ini akan membawa
perubahan pada pemikiran-pemikiran anak muda
sekarang ini. (S3.W1. 601-607)
Terus selanjutnya Pak, Apakah disini itu
sekarang tingkat urbanisasi kaum muda rendah
Tingkat
ya? (S3.W1. 608-609)
urbanisasi (kaum
Iyaa. dengan adanya e banyak kegiatan di tingkat
muda)
desa yang disitu juga akan mendatangkan
penghasilan lha itu untuk istilahnya untuk keluar dari

Indicator of social
capital

Indicator of social
capital
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desa itu tidak seperti tahun-tahun yang dulu.
sekarang ini keinginannya bekerja di lingkungannya
sendiri dan akan mendapatkan keuntungan dari
pekerjaan yang didapatkan di lingkungannya sendiri.
ya yang jelas menurun kalau untuk yang keluar
daerah. (S3.W1. 610-616)
Terus apakah disini itu keterlibatan kaum muda
pemuda-pemudi pada penyelenggaraan acara
tradisi atau budaya di masyarakat masih tinggi
ya? (S3.W1. 618-620)
Iyaa masih berjalan tapi istilahnya ya hanya sedangsedang saja. Jadi disini untuk kegiatan di tingkat e
untuk pemeliharaan tradisi maupun budaya di
lingkungan ya itu tadi karena pemikiran e anak muda
ini masih istilahnya masih berangin-anginan ya
kadang-kadang kalau disitu ada e yang kegiatan
sangat menarik iyaa bisa semangat bareng-bareng
tapi setelah itu juga akan menurun semangatnya.
seperti itu. (S3.W1. 621-627)
Ya disini ya mungkin seumpamanya sebuah
kesenian ya seperti jathilan. (S3.W1. 630-631)
Ya seperti itu ya mungkin campursari. (S3.W1. 633)
Apakah benar di desa Nglanggeran ini terjadi
penurunan tingkat cadangan modal sosial Pak?

Tingkat
partisipasi kaum
muda pada
penyelenggaraan
acara tradisi
budaya setempat

Indicator of social
capital

Tingkat
kecenderungan

Indicator of social
capital
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Itu kalau kaitannya mungkin dengan kaum muda adanya perubahan
norma-norma
sendiri terkait cadangan modal sosial seperti apa
sosial dalam
Pak? Mungkin kalau secara sederhanannya Pak
indikatornya itu mungkin aktif pada pertemuan masyarakat (kaum
muda)
warga, aktif terlibat pada penyelenggaraan
acara-acara tradisi atau budaya di masyarakat,
terkait dengan tindakan kriminalitas, prilaku,
etika. seperti itu. itu seperti apa Pak Bapak
melihatnya? Apakah ada kecenderungan
penurunan dibandingkan dulu? (S3.W1. 634-642)
Lha ya yang jelas untuk e dari tingkat penurunan
istilah'e budaya anak-anak muda dengan tingkah
laku-tingkah laku yang dulu sekarang ini ya
bagaimana ya mas. Jadi karena perkembangan
zaman maupun dari pengaruh teknologi yang
mungkin tidak bisa menempatkan pada istilahnya
tingkah lakunya. seperti itu. jadi e kalau dulu itu
memang e anak-anak muda itu dengan orang tua
takut kalau seumpama orang tua sudah bilang seperti
apa pasti anak-anak itu pasti mengikuti tapi sekarang
ini dengan mungkin karena orang tua secara tingkat
pendidikannya lebih rendah anak-anak sekarang
mungkin minimal SMA/SLTA namun e karena
istilahnya tingkah laku maupun sopan santun
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sekarang ini sudah kayaknya udah hampir luntur itu
sehingga anak-anak muda itu tidak bisa
menempatkan bahwa saya itu sebagai anak muda
dengan anak dengan orang tua itu kayaknya akan
hilang sehingga anak-anak itu tidak istilahnya kalau
apa dikasih peringatan seperti yang dulu itu
kayaknya sekarang itu tidak mau. anak muda
sekarang itu seperti itu. jadi kalau berbuat salah tidak
mau dibilangin maunya istilah'e kalau dibilangin
hatinya sakit. seperti itu. (S3.W1. 643-660)
Jadi disitu kalau boleh saya garisbawahi itu
berdampak juga pada keeratan sosial di
masyarakat pasti ada? (S3.W1. 661-662)
Iyaa. Anak-anak sekarang itu inginnya hanya
maunya sendiri sedangkan kemauan sendiri itu
belum tentu benar untuk di tingkat masyarakatnya
belum tentu benar seperti itu. (S3.W1. 663-665)
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O. ASPEK DEMOKRASI REPRESENTATIF
KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA
INITIAL CODE
KATEGORI
Apakah ada peranan jaringan sosial itu
(keberadaan kontak atau relasi yang tadi Pak)
didalam mendorong dan menekan pengambilan
kebijakan/keputusan
oleh
pengelola
berdasarkan cara musyawarah mufakat? Itu
boleh dijelaskan Pak? Itu kan tadi Bapak sudah
bilang itu kita selalu musyawarah di pendanaan
modal untuk BUMDes melalui pemerintah desa
itu terus kebijakan-kebijakan lain Pak seperti
Indicator of
apa bisa disampaikan? (S3.W1. 668-674)
Musyawarah
Ya istilahnya untuk komunikasi e untuk
representative
mufakat
menentukan kebijakan ini memang semua awalnya
democracy (A)
mulai dari tingkat musyawarah dulu. Jadi dari
tingkat musyawarah perencanaan bagaimana untuk
kita istilahnya kita musyawarahkan. kalau memang
itu sudah istilahnya sudah menjadi keputusan lha
ya baru istilahnya untuk bisa didanai bisa didukung
dana apa enggak bagaimana seperti itu. Jadi e dari
tingkat sosialisasinya seperti apa di tingkat
masyarakat. Jadi koordinasi seperti itu. Awalnya
memang semua dari musyawarah dari semua

TEMA

DEMOKRASI
REPRESENTATIF
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lembaga dari semua tokoh masyarakat kita libatkan
semuanya. (S3.W1. 675-684)
Terus e, apakah ada peranan jaringan sosial
(keberadaan kontak atau relasi yang dimiliki
oleh BUMDes Tunas Mandiri tadi Pak) didalam
mendorong dan menekan pengambilan
kebijakan atau keputusan oleh pengelola
dengan tetap selalu memperhatikan asas
kerakyatan Pak? Jadi dalam arti dari anggota,
oleh anggota, dan untuk anggota seperti itu
Pak? Jadi selalu memperhatikan itu Pak?
(S3.W1. 693-698)
Lha iya itu memang bersumber dari kebutuhan.
Jadi apa e BUMDes itu menciptakan lapangan
kerja memang itu beraspirasi mungkin dari tingkat
bawah dulu dari tingkat masyarakat sebagai contoh
istilahnya dari pengumpulan sampah mereka. Jadi
memang disitu BUMDes sebenarnya juga
membuka kegiatan ibu-ibu yang istilahnya sih
memanfaatkan e istilahnya sampah yang seperti
botol-botol dimanfaatkan untuk membuka kegiatan
kerajinan seperti itu. Jadi memang dianu dari
bawah kemudian disitu nanti kalau BUMDes
kelola mau bekerja disitu terus nanti hasilnya juga

Asas kerakyatan
(dari anggota, oleh
anggota, untuk
anggota)

Indicator of
representative
democracy (B)
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akan tetap kembali pada masyarakat. seperti itu.
dan termasuk maggot-nya ini juga bukan hanya
ingin dikelola oleh BUMDes sendiri bisa
masyarakat itu ternak sendiri dengan kegiatannya
mereka mungkin bisa modal sendiri mungkin
jualnya bisa ke BUMDes. seperti itu. (S3.W1. 699712)
Selanjutnya Pak, Apakah ada peranan jaringan
sosial (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri tadi Pak)
didalam
membentuk
dan
menjaga
pemeliharaan tata kelola BUMDes yang
demokratis dalam arti pengelolaan tetap
berdasarkan prinsip etos mencintai kebenaran
dan mengatakan kebenaran? Ada peranan
disitu juga ya Pak? (S3.W1. 713-718)
Ada ada. (S3.W1. 719)
Apakah ada kepercayaan antara anggota dan
mitra dengan pengelola badan usaha BUMDes
Tunas Mandiri Pak? Itu Bapak sendiri
melihatnya bagaimana? (S3.W1. 720-722)
Iyaa ada. Ya yang jelas untuk pengelolaan
kepercayaan pada dari pengelola usaha (unit usaha)
itu sebagai contoh untuk UED SP. UED SP jadi e

Etos mencintai
kebenaran dan
mengatakan
kebenaran

Rasa kepercayaan
antara anggota dan
mitra badan usaha
terhadap pengelola

Fundamental
principles of
democratic
management (third
principle) (C)

Elements of social
capital (second
element) (D)
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dari hasil beberapa UED SP itu kan sudah diatur
memberikan keuntungan pada BUMDes-nya untuk
dikelola untuk dikembangkan disitu. Jadi secara
singkat kepercayaan itu sudah kita serahkan kepada
BUMDes-nya kita percaya yang penting kan udah
ada yang ngawasi sendiri istilahnya didalam
perjalanan BUMDes-nya sudah ada pengawasnya
udah ada pemerintah desa. Jadi kepercayaan dari
tingkat pengelola untuk unit usahanya seperti itu.
seperti pengelola wisatanya seperti Pokdarwis-nya
sudah percaya pada BUMDes. (S3.W1. 723-733)
Jadi disini pengelolaannya sudah didasarkan
pada kepercayaan ya Pak? (S3.W1. 734-735)
Iyaa. Nggeh mas. (S3.W1. 736)
Jadi disini pengelolaannya sudah didasarkan
pada kepercayaan ya Pak? (S3.W1. 734-735)
Iyaa. Nggeh mas. (S3.W1. 736)

Rasa kepercayaan
antarpengelola

Kepercayaan

Jadi untuk di tingkat lokalnya tingkat desa sendiri
dari BUMDes itu karena di BUMDes pengurus
BUMDes itu apa organisasinya pengurusnya Informasi up to date
personilnya juga melibatkan dari Pokdarwis,
melibatkan dari tokoh masyarakat juga dari

Element of social
capital (second
element) (E)
Fundamental
principles of
democratic
management (second
principle) (F)
Implementation of the
first principle of
representative
democracy (G)
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kegiatan usaha-usaha yang lain. Jadi secara cepat
karena setiap hari setiap bulan mungkin disitu
sudah ada personilnya jadi informasi ini bisa
langsung disampaikan pada kelompok-kelompok
maupun dari kegiatan usaha-usaha itu. (S3.W1.
740-747)
Jadi secara tidak langsung sudah bisa
disampaikan kepada masyarakat ya Pak?
(S3.W1. 748-749)
Iyaa. Jadi sudah ada keterwakilan dari semua
unsur. semua itu. jadi akan lebih cepat. (S3.W1.
750-751)
Ini untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan
keuangan itu memang dari BUMDes ke pemerintah
desa itu setahun sekali. Jadi yang jelas itu laporan
pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes pada
pemerintah desa setahun sekali. Jadi setelah akhir
Laporan
tahun baru laporan. seperti itu. Jadi e untuk
pertanggungjawaban
istilahnya memberikan kewajiban memberikan
keuangan
informasi kepada masyarakat itu adalah pemerintah
desa. (S3.W1. 756-762)
Ada. Jadi disitu kan diterbitkan sebuah buku
laporan keuangan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan BUMDes setiap tahun. Jadi juga

Implementation of the
first principle of
representative
democracy (H)
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laporan di tingkat kabupaten maupun di tingkat
provinsi itu meskipun dalam pelaporan istilahnya
tidak seperti istilah'e ki RAT koperasi ndak tapi
karena disitu e BUMDes itu miliknya istilahnya
perusahaan desa melaporkan ke pemerintah desa
dan juga secara tertulis itu dibuatkan buku laporan
untuk pemerintah kabupaten maupun pemerintah
provinsi. seperti itu. (S3.W1. 767-774)
Terus. Selanjutnya Pak, Berarti pengelolaan
BUMDes Tunas Mandiri sudah dijalankan
Transparansi dan
berdasarkan
prinsip
transparansi
dan
keterbukaan
keterbukaan ya Pak? (S3.W1. 775-777)
Iyaa. itu seperti itu. (S3.W1. 778)
Selanjutnya Pak, Apakah ada kegiatan
regenerasi pengelola BUMDes Tunas Mandiri?
(S3.W1. 780-781)
Ya itu rencanannya memang seperti itu. Jadi
harapan kami selaku pengawas sewaktu laporan
Regenerasi pengeola
kemarin itu kan istilahnya minta istilah'e bisa
merekrut karyawan baru atau petugas baru agar
jalannya
BUMDes
itu
nanti
dengan
perkembangannya bisa semua ditangani dengan
baik. seperti itu. (S3.W1. 782-786)

Fundamental
principles of
democratic
management (first
principle) (I)

Indicator of
representative
democracy (J)
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Itu regenerasi itu akan dilakukan tiap rentang
waktu berapa Pak? Apakah 4 tahun sekali atau
5 tahun sekali? (S3.W1. 787-788)
Jadi untuk e masa jabatan kepengurusan itu sesuai
dengan ADART itu dilakukan tiga tahun sekali
meskipun nanti masih bisa diangkat kembali. jadi
tiap tiga tahun akan dilakukan regenerasi atau
reorganisasi BUMDes. seperti itu. (S3.W1. 789792)
Apakah adanya jaringan sosial (kontak atau
relasi) dapat mempengaruhi sikap pengelola
dalam melayani anggotanya Pak? Maksudnya
pengelola menjadi lebih ramah gitu Pak?
(S3.W1. 794-796)
Ya itu yang jelas ada pengaruhnya dengan adanya
relasi tadi. Memang perlu istilahnya sikap-sikap itu
kan kalau kita menerima tamu mestinya harus
bersikap seperti apa itu ada pengaruhnya di tingkat
pelayanan dari pengelolaan BUMDes. (S3.W1.
797-800)
Ada. (S3.W1. 807)
Iyaa. Terutama kalau begitu yo kami sendiri dan
teman-teman mungkin dari Pak Lurah sendiri
karena dia juga menjadi pengawas pengelolaan

Keramahan
pengelola

Attitude (K)

Meminimalisir
tindakan-tindakan
kejahatan

Fraud action (L)
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BUMDes dan kami juga selalu istilahnya melihat
aturannya kalau memang itu untuk menjalankan itu
kayaknya itu tidak sesuai dengan aturan yang
sebenarnya ya kita tegur saja karena ini sebelum
terlambat yo. kami tidak menunggu lama-lama.
Jadi jangan sampai istilahnya kalau barang itu
istilah'e sudah keliru jangan sampai kita biarkan
dan selanjutnya segera kita atasi. (S3.W1. 809-816)
Berarti boleh saya garisbawahi disini
pengawasannya mungkin bisa dilakukan
diberikan seperti oleh pemerintah desa,
Pokdarwis, BPD begitu ya Pak? (S3.W1. 817819)
Iyaa. Termasuk juga masyarakat. tokoh
masyarakat. karena kami tanpa istilahnya kalau
disitu pengelola istilah'e ki masyarakat juga
melihat kegiatan, melihat pengelolaan seperti apa.
jadi kami sendiri selaku disitu sebagai strukturnya
itu sebagai pengawas BUMDes juga menerima
informasi dari masyarakat. disatu sisi saya selaku
BPD desa Nglanggeran disatu sisi juga sebagai
pengawas BUMDes. jadi kami juga selalu
menerima informasi menerima aspirasi dari
masyarakat. seperti itu. (S3.W1. 820-827)

Pengawasan
Pengelolaan

Monitoring (M)
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Ohh berarti itu ada bantuan ya Pak? (S3.W1.
828)
Iyaa. ada bantuan masyarakat juga. (S3.W1. 829)
Menurut subjek 2 (S2), pengawas terkadang
ada yang ikut dalam rapat rutin bulanan
BUMDes Tunas Mandiri
Iyaa. Ada. karena masyarakat itu kan selalu selalu
berhubungan langsung. Kalau yang berhubungan
langsung itu kan istilah'e setiap hari ada itu kan
istilahnya
pengelolaan
sampah
kemudian
wisatanya. kalau yang lain (unit lain) itu mungkin
bisa berlangsung satu bulan sekali ketemu tapi ya
kalau pengelolaan sampah atau wisata itu kan
setiap hari ketemu. Jadi tetap ada jaringan sosial
yang terjadi disitu. (S3.W1. 834-840)
Iyaa. Ada. Lha yang jelas karena disini itu istilahya
saya ambil satu contoh yaitu unit wisata ya. Untuk
kelestarian alam karena disini itu wisatanya wisata
alam jadi wisata alam e disitu memang ada laranglarangan istilahnya untuk melestarikan lingkungan
itu istilah'e itu pengrusakan ataukah disitu dengan
keasrian gunung api purba itu tetap asri seperti itu.
makanya seperti jalan pun tidak boleh dibuat
sebaik/sebagus apapun karena ya disitu berusaha

Interaksi antara
pengelola dengan
anggota

Reguler meetings (N)

Pengelola menjadi
aspiratif

Attitude (O)

Pengelolaan
berkelanjutan

Attitude (P)
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untuk tetap melestarikan istilah'e alam. seperti itu.
termasuk e tumbuh-tumbuhan dan mungkin
satwanya. seperti itu. tetap terjalin seperti itu.
(S3.W1. 847-856)
Berarti ada tekanan kearah situ ya Pak?
(S3.W1. 857)
Iyaa. (S3.W1. 858)
Berarti pemilihan tata kelola pengelolaan
BUMDes yang demokratis ini sengaja dipilih ya
Pak untuk pengelolaan usaha unit-unit bisnis
BUMDes? Bapak melihatnya bagaimana?
Kenapa
sengaja
memilih
tata
kelola
pengelolaan BUMDes yang demokratis
daripada otoriter? (S3.W1. 862-866)
Ya masalahnya masyarakat desa Nglanggeran ini e
lebih senang istilahnya semua itu bersikap
kekeluargaan. Jadi tidak ada istilahnya satu
pemimpin yang selalu diikuti seperti itu. tapi
semuanya berawal dari hasil musyawarah hasil kita
berembug bareng seperti itu. Jadi istilahnya kalau
disini kalau sifatnya kalau perintah secara otoriter
harus gini itu masyarakatnya akan sulit kalau
diarahkan seperti itu. (S3.W1. 867-873)
Jadi secara sengaja dipilih ya Pak? (S3.W1. 874)

Pengelolaan yang
demokratis

Representative
democracy (Q)
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Iyaa Mas. sengaja dipilih tata kelola pengelolaan
BUMDes secara demokratis. (S3.W1. 875-876)
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LAMPIRAN 25

Kode Transkrip : S1.W1;S1.W2;S2.W1;S3.W1;S1.KTW1;S2.KTW1
Tema
: Aspek Jaringan Sosial

Jawaban Subjek 1
kalau ke pemerintah pusat itu e.. untuk e..
apa yang BUMDes langsung selama ini itu
dan pernah kesini juga itu e.. itu Direktur
PUED itu Bapak Nugroho itu. itu dari
kemendespdtt. Tapi kalau yang kontak
langsung itu kita itu sekarang di wisata
mas kementrian pariwisata kalau yang di
wisata itu. kalau saya pribadi memang
nggak punya tapi teman-teman saya yang
ada di wisata seperti Bapak Mursidi, Mas
Sugeng, Mas Aris itu langsung sama e apa
ada hubungan apa yo namanya itu ya
semacam hubungan emosional lah. selalu
kontak selalu ya memberikan ya kita minta
saran dan memberikan saran kan gitu. itu

1. Jaringan Sosial dengan Pemerintah Pusat
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Yang pertama itu, apakah BUMDes Kalau sementara ini sepengetahuan saya
Tunas Mandiri punya kontak atau itu belum begitu ada relasi ke pemerintah
relasi ke pemerintah pusat ya Pak? pusat tapi yang jelas itu ada istilah'e ada
perhatian dari pemerintah pusat tentang
(S2.W1. 8-9)
kalau relasi secara langsung kontaknya BUMDes
Tunas
Mandiri
desa
dulu pas pelatihan e-commerce di BBLM Nglanggeran itu sendiri. (S3.W1. 19-22)
Jogja itu keliatannya punya. (S2.W1. 10- itu pihak-pihaknya boleh disebutkan
11)
Pak secara spesifik kementerian mana
ada Pak? (S2.W1. 12)
atau dinas mana seperti itu Pak? setahu
ada. (S2.W1. 13)
Bapak sendiri selama ini? (S3.W1. 23Pihak-pihak mana saja Pak yang Bapak 25)
Selama ini saya belum pernah ada
tahu gitu? (S2.W1. 14)
keliatannya
dari
kementrian
desa khususnya relasi yang istilah'e kerjasama
(kemendespdtt) tapi lupa saya namanya. dengan BUMDes Tunas Mandiri. semata(S2.W1. 15-16)
mata BUMDes Tunas Mandiri itu berdiri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
471

seperti itu mas. kalau yang secara spesifik
itu mungkin istilah'e hitam diatas putih itu
nggak ada mas. kita nggak punya. (S1.W2.
11-22)
Jadi ada dua ya Pak yang pemerintah
pusat itu dalam sangkutannya dengan
BUMDes itu. ada kemendespdtt sama
kemenparekraf ya? (S1.W2. 23-24)
memang itu kan sudah memang itu sudah
ada kerjasama to mas. jadi e.. antara
kemenpar sama kemendes ya itu memang
sudah ada kerjasama mas. jadi kalau disitu
ada kemenpddtt ya pasti ada.. itu yang
BUMDes mengelola wisata biasanya.
biasanya disitu sudah pasti ada. seperti kita
kan barusan untuk nglanggeran kan mau
dijadikan pilot project jadi waktu itu kita
sebenarnya mau zoom langsung ee Bapak
Presiden. Tapi waktu itu Pak Presiden e
apa ada acara mendadak lah. nah itu
akhirnya kita nunggu disitu sampai
seharian itu sama TVRI sama semua ya
yang jogja itu nunggu sampai sore itu.
hanya kita zoom sama Bapak Mentri. sek

kalau yang kementrian yang lain bisa?
kementrian pariwisata. saya juga ada dari
kementrian pariwisata. kemenparekraflah. terus kalau instansi yang bukan pusat
ya itu ada dari DLH. (S2.W1. 17-19).
yang kedua Pak. adakah peranan
jaringan-jaringan dari pemerintah
pusat itu untuk perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri sendiri? terus
manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak?
kayak kemendespddtt itu memberikan
arahan gitu? (S2.W1. 20-23)
ada. jadi dulu ada dari salah satu kemendes
tu. saya lupa sih nginep di homestay sini
ya. terus malam itu kita diskusi e terkait
dengan arahan BUMDes itu sebetulnya
mau diapakan dan kemudian bagaimana
kita menyikapi dengan kondisi khususnya
pandemi ini agar bisa memunculkan e
ekonomi kreatif. nah itu yang muncul di
opo yo di benak saat diskusi itu. nah sisi
lain memang untuk saat ini kita
pengembangan e masa pandemi adalah

memang dari bawah. jadi inisiatif. waktu
itu dari pemerintah kabupaten yang
pertama kali itu memfasilitasi BUMDes
Tunas Mandiri desa Nglanggeran itu
berdiri. (S3.W1.26-30)
Kalau setahu Bapak sendiri itu peran
dari pemerintah pusat itu seperti apa?
kerjasama dengan pemerintah pusat?
jaringan-jaringan ke pemerintah pusat
katakanlah dalam hal ini yang
berkepentingan adalah kemendespdtt
(Direktur
Pengembangan
Usaha
Ekonomi
Desa)
terus
ada
kemenparekraf
gitu?
itu
kalau
pendapat Bapak sendiri seperti apa sih
untuk BUMDes Tunas Mandiri?
(S3.W1. 34-39)
Memang BUMDes Tunas Mandiri itu kan
diharapkan e memang benar-benar bisa
optimal ya dalam menangani e apa asetaset desa. itu yang jelas bisa
menginventarisasi
aset-aset
desa
kemudian mengembangkan aset desa. juga
termasuk bagaimana ekonomi desa itu
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sebentar. datanya itu saya carikan.
(S1.W2. 25-35)
[22/10 16.19] prismanto atmaji: Selamat
sore Pak Nasrodin. Mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar. Saya
mau tanya Pak, Apakah benar BUMDes
Tunas Mandiri itu punya jaringan
dengan pemerintah pusat khususnya
dalam hal ini yaitu Kemenkoparekraf,
BI, PT SMF, Kemendespdtt, Bank
Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI ya
Pak? Mohon bantuan penjelasannya
Pak. Terima kasih 🙏🙏 (S1.KTW1. 409414)
[22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga: Betul
mas, dg Kemenpar, Kemenkeu dg PT.
SMF nya, BI, BNI, B Mandiri dan BRI
(S1.KTW1. 416-418)
[22/10 21.46] Pak Nasrodin Doga:
Kemendepdtt (S1.KTW1.419)
tadi boleh saya tegaskan lagi pak, e
kalau dibilang ada dinas pemberdayaan
masyarakat gunung kidul, IRE Jogja,

terkait dengan Budidaya Maggot. (S2.W1.
24-31)
kalau tadi disebutkan kemenparekraf
ya Pak? itu seperti apa Pak bagi
pengembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri? apakah dia memberikan
panduan umum tata kelola unit wisata
yang baik atau memberikan arahan
saat ini masa pandemi harus begini
begini begini? (S2.W1. 33-37)
kalau di kemenparekraf itu dia terkait
dengan e kerja sama dengan pihak ketiga
terkait dengan bantuan ataupun pinjaman
bunga lunak dengan kerjasama dengan
Pokdarwis dan masuk ke homestay (yang
itu tu khusus untuk pembiayaan
homestay). itu adalah kerjasama dari
kemenparekraf dan kementrian keuangan
kemudian ke pihak ketiga yang namanya
smf (sarana multi griya financial) terus smf
itu kerjasama dengan BUMDes terus
BUMDes kerjasama dengan Pokdarwis
(pengelola desa wisata). nah kemudian
memilih ataupun mem-filter homestay

semuanya bisa dirangkul oleh BUMDes.
kemudian yang jelas BUMDes bisa
meningkatkan PAD Desa yang jelas.
Harapan dari pemerintah pusat memang
seperti itu. Dan BUMDes desa
Nglanggeran itu berkembang sesuai
dengan potensi-potensi yang dimiliki desa
Nglanggeran itu sendiri. (S3.W1. 40-48)
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BBLM Jogja, DPR RI juga ada?
(S1.W2. 116-118)
Iya. DPR RI itu yo sering itu waktu itu
saya dapat surat. (S1.W2. 119)
cuma minta informasi? (S1.W2. 120)
ha'a
maksudnya
Pak
BUMDes
Nglanggeran harus menemui tamu di
pemprov. lha itu. itu seperti itu. (S1.W2.
121-122)
yang nomor dua itu pak. adakah
peranan
jaringan-jaringan
dari
pemerintah pusat itu pak untuk
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri sendiri? (S1.W2. 55-57)
kalau peranannya yo jelas ada. maksudnya
dalam arti kalau yang seperti kemenpar yo.
dia selalu memberi kontrobusi opo yo
bukan kontribusi yo semacam e bantuan
itu lho bisa berbentuk fisik bisa berbentuk
semacam apa ya istilah'e itu panduan atau
informasi-informasi yang terkait dengan
kepariwisataan. yo semacam buku apa itu
kan termasuk bantuan juga. lha itu seperti

mana yang mau meminjam dan komitmen
untuk pengembalian dengan bunga lunak.
itu. dan kita sudah akses di tahun 2019
(sebelum ada pandemi) itu 1,6 M untuk
pembiayaan homestay di Nglanggeran. itu
terkait dengan kontruksi ataupun renovasi.
(S2.W1. 38-50)
Berarti kalau boleh saya bilang saya
garisbawahi itu manfaatnya berarti
pembiayaan modal untuk perbaikan
homestay itu? (S2.W1. 51-52)
iyaa Mas. (S2.W1. 53)
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itu. kalau istilah'e kalau ada informasi apa
mengenai perkembangan. (S1.W2. 59-65)
panduan tata kelola kepariwisataan?
(S1. W2. 66)
iya kepariwisataan. itu kan setiap jam opo
yo waktu itu pasti ada perubahan to mas.
gitu. lha ini bagaimana kalau e menerima
tamu dari luar negeri. lha itu kan seperti itu
kan kalau ditampung seperti ini kadang
kalau nggak dikasih tahu kan nggak ngerti.
lha seperti umpama o kalau orang asing
kalau mau ke toilet tidak bisa ke anu duduk
closet duduk harus closet jongkok.
makanya itu kan kita harus itu kan kalau
nggak dikasih tahu dari seperti kemenpar.
itu kan kita nggak tahu itu. ya kalau di desa
ya a yo yang penting bersih. kan gitu.
seperti itu. itu salah satunya yang e
keliatan mas. nah itu. (S1.W2. 67-75)
sama tambahan aja Pak. Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak? Manfaatnya
ada lagi Pak? (S1.W2. 76-77)
ya banyak mas. memang ya kita kan
sebagai warga negara Indonesia to ya
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maksudnya kalau dianu itu antara rakyat
dengan pemimpinnya kan gitu. itu kan yo
memang kita harus saling bersinergi. gitu.
mereka kan melindungi kita. kan gitu. lha
itu kan sudah jelas. tidak ada izin kan kan
nggak bisa. lha itu. Legalitasnya (S1.W2.
79-83)
diberikan legalitas dan payung hukum?
(S1.W2. 84)
iya payung hukum. dan diakui oleh negara.
lha itu. jadi kegiatan kita istilahnya itu
bebas kan gitu. (S1.W2. 85-86)
[23/10 08.13] prismanto atmaji: Saya
mau tanya lagi Pak, untuk manfaatmanfaat yg dirasakan dari adanya
jaringan sosial ke pemerintah pusat
seperti apa ya Pak? (S1.KTW1. 433435)
[23/10 08.16] Pak Nasrodin Doga:
Sederhana mas,
dg adanya hubungan secara emosional
akan memudahkan segala program dari
rencana bumdes (S1.KTW1. 436-438)
2. Jaringan Sosial dengan Pemerintah Daerah
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Jawaban Subjek 1
ya ada kalau itu pemerintah daerah.
(S1.W2. 91)
boleh disebutkan pak pihak-pihak
mana saja? (S1.W2.92)
ya itu anu kepanjangannya saya nggak
hafal. itu kan perpaduan antara dulu itu
gabunganlah dari dinas-dinas apa
termasuk e dinas sek dulu yang
mengurusin ini lho e orang miskin. saya
nama dinasnya lupa. pokok'e dari dinasdinas pemberdayaan itu dijadikan satu opo
namanya e saya lupa juga itu singkatannya
itu lho mas. itu. itu kayaknya banyak yang
tidak hafal lah itu. (S1.W2. 93-98)
Dinas Pariwisata jelas. setiap anu kita pasti
dipanggil. ada. ya kalau ada. kalau ini
pemprov kalau pas kebetulan ada
pertemuan e sekarang mau ada umpomo
dari DPR RI e yang bagian apa. itu mau
datang ke wilayah atau pemprov. nah itu
biasanya tahu-tahu nglanggeran yang
ditunjuk BUMDes-nya. ya nglanggeran
yang
datang.
nglanggeran
yang

Jawaban Subjek 2
Ada. kembali ke DLH tadi (DLH
GunungKidul) kemudian yang di kajian
desa itu jenenge itu dinas pemberdayaan
perempuan dan desa itu lho GunungKidul
(Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak
dan
KB,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten GunungKidul). (S2.W1. 5660)
kalau kontak dan relasi ke pemerintah
daerah itu perannya dan manfaatnya
seperti apa Pak yang dirasakan
BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
(S2.W1. 61-63)
kalau yang dirasakan terkait dengan
karena BUMDes Tunas Mandiri punya
unit usaha pengelolaan sampah kerjasama
dengan DLH terkait dengan bagaimana
kita mengolah sampah kemudian untuk
residu kita buang ke TPA (Tempat
Pembuangan Akhir Sampah) kemudian
kemarin juga DLH sempat membawa
beberapa desa ke Nglanggeran terkait

Jawaban Subjek 3
Terus selanjutnya Pak, Apakah
BUMDes Tunas Mandiri punya kontak
atau relasi ke pemerintah daerah?
dalam hal ini pemerintah daerah
kabupaten
GunungKidul
atau
Pemprov? (S3.W1. 50-52)
Iyaa ada. (S3.W1. 53)
Diharapkan dari pemerintah Kabupaten
bisa bekerja sama dengan pihak-pihak
terkait yang terutama kalau di desa
Nglanggeran kan wisatanya kemudian ada
UKM-nya dan ada pedagang-pedagang di
lingkungan desa itu bisa kerjasama. jangan
sampai nanti BUMDes itu berdiri tapi ada
pengusaha - pengusaha kecil atau
pedagang-pedagang kecil itu menjadi
tidak nyaman dengan adanya BUMDes.
seperti itu. harapan dari pemerintah
kabupaten seperti itu. (S3.W1. 56-62).
Apakah kalau boleh tahu BUMDes juga
menyumbangkan berapa persen ke
pendapatan asli daerah? (S3.W1. 63-64)
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menghadapi itu. itu itu sering sempat saya
seperti itu. (S1.W2. 101-107)
kalau dari peranan pemerintah daerah
sendiri pak untuk BUMDes Tunas
Mandiri seperti apa pak peranannya?
(S1.W2. 124-125)
ya kita kan selalu dibina mas. ada
pembinaan.
jadi
pendampingan,
pembinaan. ini Bu Ria ini kan pendamping
kabupaten. jadi kalau ada informasi
mengenai apa kegiatan BUMDes atau
kebijakan BUMDes itu selalu disampaikan
ke kita. umpama sekarang ada semacam o
besok ada pelatihan pak. harus mengutus 2
atau 3 orang. ya seperti itu. (S1.W2. 126131)
kalau boleh tahu pak. itu ibu Ria itu
pendamping kabupaten, dinas apa?
(S1.W2. 132-133)
dinas itu dinas pemberdayaan itu (S1.W2.
134)
nanti dicari itu mas panjang sekali soalnya.
itu kan dari gabungan dari e dulu yang
menangani kemiskinan trus KB trus yang

dengan budidaya Maggot tadi sebagai yo
pilot project yang lain lah biar mengikuti
terus dinas pemberdayaan perempuan dan
desa itu juga komunikasi dulu untuk
pelatihan-pelatihan itu. (S2.W1. 64-72)
Pelatihan? (S2.W1. 73)
Pelatihan E-Commerce tapi itu lewat
BBLM Jogja lewat dinas itu. (S2.W1. 74)
Jadi dari Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat (Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak
dan
KB,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten GunungKidul) melalui
BBLM Jogja masuk ke BUMDes Tunas
Mandiri untuk pelatihan E-Commerce
gitu ya Pak? (S2.W1. 75-79)
Iya Mas. (S2.W1. 80)

Kalau BUMDes karena BUMDes yang
dikelola wisata. itu kan wisata itu sudah
ada kerjasama dengan pemerintah
kabupaten bahwa untuk retribusinya yang
2000 itu masuk ke kabupaten.
Rp2000,00/orang masuk di kabupaten.
jadi tinggal berapa itu pengunjungnya tiap
hari itu tinggal dikali saja Rp2000,00 maka
jumlah itu masuk ke kabupaten. jadi ada
kontribusi ke kabupaten. (S3.W1. 65-69)
Berarti ada menyumbangkan ke PAD
kabupaten ya Pak? (S3.W1. 70)
Iyaa. Ada. (S3.W1. 71)
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menangani yo sejenis yo kelembagaankelembagaan masyarakat itu. itu dijadikan
satu sekarang. dijadikan satu lembaga.
saya lupa itu. (S1.W2. 138-141)
ooh baik pak. trus manfaatnya pak tadi
boleh disebutkan pak? manfaatnya itu
tadi ya pak berarti pada tata kelola itu
menjadi lebih baik, menjadi lebih
tertata? (S1.W2. 142-144)
iya. trus menjadi tidak ketinggalan
informasi. Maksudnya e ini itu yang
masuk ke kita itu ya selalu up to date. itu
kan untuk kita siap-siap juga. o sekarang
harus, BUMDes itu sekarang harus seperti
ini. kan gitu. (S1.W2. 145-148)
[23/10 06.19] prismanto atmaji: Selamat
pagi Pak Nasrodin. Mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar. Saya
mau tanya Pak, Apakah benar ya Pak
BUMDes Tunas Mandiri itu punya
jaringan sosial dengan pemerintah
daerah yang diantaranya yaitu Dinas
Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul,
BBLM Yogyakarta, DPRD Gunung
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Kidul, Pemerintah Daerah Kab.
Gunung Kidul, BI DIY, Dinas
Pariwisata DIY? Mohon penjelasannya
Pak 🙏🙏. Terima kasih (S1.KTW1.
422-428)
23/10 06.36] Pak Nasrodin Doga: Pagi
mas, jaringan sosial tentu mas dg yg
sebutkan diatas. (S1.KTW1. 429-430)
Jawaban Subjek 1
e selanjutnya Pak. apakah BUMDes
Tunas Mandiri punya kontak ke
pemerintah desa ya Pak? (S1.W2 149150)
wo lha kalau ini jelas itu. kita kan anu tidak
bisa berdiri kalau nggak ada itu. jadi kan
kalau yang namanya BUMDes itu secara
langsung itu kepala desa itu sebagai e apa
namanya itu ya dia sebagai disamping
penasihat juga sebagai mau ndak mau
harus jadi apa namanya komisioner,
komisaris. lha itu. komisarisnya BUMDes
itu ya Bapak Kepala Desa itu. (S1.W2.
151-156)

3. Jaringan Sosial dengan Pemerintah Desa
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Terus selanjutnya, apakah BUMDes Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
Tunas Mandiri punya kontak atau kontak atau relasi ke pemerintah desa?
relasi ke Pemerintah Desa Pak? (S2.W1. (S3.W1. 72-73)
Iyaa. Ada. yang jelas itu memang
81-82)
Ada. (S2.W1. 83)
BUMDes Tunas Mandiri itu memang
Terus. Adakah peranan jaringan- diharapkan seperti itu. Karena BUMDes
jaringan dari Pemerintah Desa itu bagi Tunas Mandiri itu diharapkan untuk bisa
perkembangan
BUMDes
Tunas meningkatkan PAD desa. Lha tentu saja
kerjasama antara Pemerintah Desa dengan
Mandiri? (S2.W1. 84-85)
Ada. Terkait dengan anggaran untuk BUMDes Tunas Mandiri dan tiap
BUMDes (penyertaan dari dana desa) tahunnya memang pemerintah desa
kemudian evaluasi-evaluasi yang lain. mengganggarkan untuk memberikan apa
(S2.W1. 86-87)
istilahnya modal kepada BUMDes. Jadi
apa tergantung e dana desa yang diterima
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Bapak Senen? (S1.W2. 157)
iyo. kalau sekarang kita Bapak Senen. lha
kita hanya punya Bapak Kepala Desa.
Pokok'e siapa yang jadi kepala desa lha
siapapun orangnya secara otomatis sesuai
undang-undang dia harus jadi komisioner
BUMDes.
komisionaris
BUMDes.
(S1.W2. 158-161)
selanjutnya pak. untuk penegasan saja pak.
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
pemerintah
desa
itu
bagi
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri? (S1.W2. 163-165)
ya ada itu peranannnya. Terutama hal
hukum. lha itu jelas. trus kita kan kalau ada
maksudnya o saya mau mengembangkan
sebuah unit usaha mas otomatis kita harus
musyawarah dulu. trus setelah itu
musyawarah itu nanti bisa langsung
diterima bisa langsung dimusyawarahkan
secara internal dulu. lha itu itu seperti itu.
oleh desa maksudnya. jadi tidak langsung.
seperti sekarang ini. (S1.W2. 166-171)

kalau manfaatnya sendiri seperti apa
Pak dengan Pemerintah Desa itu?
(S2.W1. 88-89)
kalau manfaatnya ya terkait dengan
regulasi ataupun kesepemahaman bahwa
BUMDes ini kan sebagai usahanya desa
yang nanti bagaimana kalau dana desa
nggak ada ataupun masih ada itu kita
nggak tahu yang penting itu desa bisa
mandiri dengan perekonomian desa
sendiri tanpa menunggu bantuan dari
pemerintah. karena apa, BUMDes ini
usahanya
desa
bagaimana
desa
mendapatkan keuntungan lebih bagaimana
uang itu bisa dialokasikan ke desa untuk
membangun infrastruktur dan sebagainya.
(S2.W1. 92-100)
dan disalurkan ke PADes? (S2.W1. 101)
Iya Mas. (S2.W1. 102)

oleh pemerintah kelurahan lha nanti untuk
memberikan tambahan modal untuk tiap
tahunnya memang itu dimusyawarahkan
di tingkat desa. (S3.W1. 74-82)
Terus tambahan saja Pak, peranan
jaringan-jaringan dari pemerintah desa
itu bagi perkembangan BUMDes Tunas
Mandiri seperti apa Pak? Maksudnya
bentuk kerjasamanya sehingga bisa
memberikan
keuntungan
kepada
BUMDes Tunas Mandiri seperti itu?
Seperti apa Pak peranan jaringan?
(S3.W1. 83-87)
Memberikan peluang kepada BUMDes
Tunas Mandiri. Memang disitu banyak
istilahnya usaha-usaha yang sementara ini
belum bisa dikelola oleh pemerintah desa
itu memang diserahkan kepada BUMDes
Tunas Mandiri biar Tunas Mandiri bisa
mengelola itu dan itu memberikan
keuntungan kepada BUMDes Tunas
Mandiri dan nanti sebagian akan kembali
ke PADesa. seperti itu. (S3.W1. 88-93)
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Tambahan Pak. Manfaatnya sendiri
seperti apa ya Pak dari pemerintah
desa? (S1.W2. 175-176)
ya seperti pembiayaan. kan pasti setiap e
sebuah usaha pasti ada biaya. maksudnya
ada modal. ya kita kalau tidak didukung
oleh pemerintah desa ya tidak ada modal.
gitu. ya kan lima puluh satu persen
minimal lho itu dananya penyertaan modal
dari desa. jadi kalau e 49 persen baru dari
bisa dari masyarakat, dari pihak ketiga. itu
seperti itu mas. tapi biasanya kalau dari
pihak ketiga dari masyarakat itu kan agak
sulit. lha makanya harus desa. kan gitu.
seperti itu. (S1.W2. 177-185)

Tambahan sedikit Pak, Manfaatnya itu
kan tadi saya garisbawahi ada dua ya
Pak? Jadi ada yang memberikan
penyertaan modal ke BUMDes Tunas
Mandiri melalui dana desa ya Pak?
Habis itu juga e tadi Bapak bilang itu
usaha-usaha yang belum bisa dikelola
oleh pemerintah desa istilahnya
dipasrahkan ke BUMDes Tunas
Mandiri? Adakah manfaat lain Pak
dari dua hal itu? (S3.W1. 94-99)
Iyaa. Ada. Disatu sisi itu memang nanti
bisa memberikan keuntungan kepada
BUMDes Tunas Mandiri dan pemerintah
desa. Dilain sisi BUMDes Tunas Mandiri
bisa merekrut tenaga kerja di lingkungan
yang mungkin disitu karena mungkin e
yang sebagai contoh pengolahan sampah.
pengolahan sampah tidak semua orang
mau bekerja di sampah otomatis BUMDes
Tunas Mandiri bisa mengangkat mereka
yang memang e tidak punya pekerjaan dan
dengan seperti itu kan BUMDes Tunas
Mandiri kan bisa memberikan lapangan
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kerja kepada masyarakat yang sementara
ini ekonominya ya agak rendah. kemudian
untuk bekerja di tingkat formal mungkin
tidak mempunyai keterampilan yang lain.
Apalagi sekarang ini BUMDes Tunas
Mandiri untuk mengembangkan usahanya
untuk ternak maggot seperti itu kan butuh
tenaga kerja tenaga kerja yang sementara
ini tidak punya pekerjaan yang tetap. Jadi
bisa memanfaatkan kondisi kesehatan
ekonomi yang ada lingkungan masyarakat.
(S3.W1. 100-115)
Jawaban Subjek 1
Selanjutnya pak. apakah BUMDes
Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke Badan Pemusyawaratan Desa?
(S1.W2. 186-187)
ada BPD. lha itu malah selalu kita selalu
sebelum masuk ke ranah desa biasanya
kita komunikasi dengan BPD dulu.
soalnya nanti disitu kan kalau ada terjadi
hal istilahnya berkaitan dengan kebijakan
lokal. lha itu BPD yang harus turun tangan.

4. Jaringan dengan BPD
Jawaban Subjek 2
Terus apakah BUMDes Tunas Mandiri
punya kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa? (S2.W1. 103104)
Ada.
Sekarang
BPK
(Badan
Permusyawaratan Kelurahan) (sambil
tertawa ringan). (S2.W1. 105-106)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
BPD itu bagi perkembangan BUMDes

Jawaban Subjek 3
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke Badan
Permusyawaratan Desa Pak? BPD?
(S3.W1. 117-118)
Ya Ada. (S3.W1. 119)
Itu untuk peranan jaringan-jaringan
dari BPD itu kerjasamanya itu bagi
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri seperti apa sih Pak yang Bapak
lihat? (S3.W1. 120-122)
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o umpama saya mau pak saya mau buat
sebuah gedung disini tapi disini ada apa
situs. ini gimana. kan gitu. nah itu yang
bisa e disitu harusnya memang tidak boleh.
kan gitu. itu yang nanti menyelesaikan
masalah itu adalah BPD dulu. gitu lho.
(S1.W2. 188-295)
e selanjutnya pak. adakah peranan
jaringan-jaringan dari BPD itu bagi
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri? (S1.W2. 197-198)
Ya ada. Dia peranannya kan sering lihat,
memberikan komunikasi kan dengan BPD
yang lain mungkin akhirnya ya banyak lah.
Maksudnya kalau kita kurang kuat
umpama pas kita diskusi itu mungkin e apa
materi kita kurang begitu menyakinkan.
lha yang nanti membantu itu BPD. lha
seperti itu. karena kita selalu sebelum kita
nganu ke BPD-nya kalau kami loh. kalau
saya. jadi selalu ke BPD-nya dulu.
(S1.W2. 199-205)
e tambahan sedikit pak. Manfaatnya
sendiri seperti apa ya Pak untuk

Tunas Mandiri sendiri Pak? (S2.W1.
107-108)
Ada. Terkait seperti halnya Perdes
BUMDes itu juga lewat desa lewat BPD
terkait dengan jasa pelayanan di
pariwisata. (S2.W1. 109-110)
Sama satu hal lagi itu pengawasannya?
(S2.W1. 111)
Pengawasannya ada sendiri. karena kan
kalau struktur BUMDes itu nggak boleh
ada perangkat desa ataupun lembaga desa
yang masih wilayah desa masuk ke di
pengurus BUMDes. Jadi sendiri. (S2.W1.
112-114)
Jadi diluar saja ya Pak? (S2.W1. 115)
Ha'a diluar tetap mengawasi. (S2.W1. 116)

Seperti untuk e terutama untuk pengesahan
perdes-perdesnya kan selalu BPD yang
mengesahkan perdes. terus untuk
pemerintah desa yang memberikan opo
dana penyertaan kepada BUMDes itu kan
melalui musyawarah. yang mempunyai
kepentingan atau kewenangan juga ya
Badan Permusyawaratan Desa beserta
Pemerintah Desa. Jadi tanpa ada
persetujuan dari Badan Permusyawaratan
Desa itu ya tidak bisa untuk memberikan
penyertaan (modal) kepada BUMDes. Itu
seperti itu. (S3.W1. 123-130)
Kalau manfaatnya sendiri misalnya
salah satunya ada pengawasan dari
BPD dan Pemerintah Desa itu ke Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas
Mandiri itu apakah juga itu juga
membatu didalam tata kelola BUMDes
yang benar gitu Pak? Jadi ada sedikit
membantu ya Pak dalam pengawasan
itu? (S3.W1. 131-135)
Iyaa. (S3.W1. 136)
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BUMDes? Apakah bisa dibilang ada
pengawasan juga ke BUMDes?
BUMDes juga jalan secara baik?
(S1.W2. 207-209)
ya manfaatnya kita ya itu kita hubungan
kita dengan masyarakat atau informasi
yang dari BUMDes ke masyarakat kan
bisa terbantu oleh dengan adanya BPD. lha
itu. (S1.W2. 210-212)
Tersalurkan? (S1.W2. 213)
tersalurkan. kan gitu. itu manfaatnya
secara umumlah kan gitu. (S1.W2. 214)

Bagaimana Pak pendapat Bapak?
(S3.W1. 137)
Untuk pengawasan memang e dilakukan
oleh pemerintah desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) itu
memang arahannya jangan sampai
BUMDes Tunas Mandiri itu e setiap
melangkah
setiap
mengembangkan
usahanya tidak menyertakan apa tidak
meminta persetujuan atau apa itu.
tujuannya seperti itu. jadi antara
pemerintah desa, BUMDes, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) itu
memang bisa betul-betul bisa ada mitra
kerja. jadi jangan sampai ada salah satu
anu itu tidak sepengetahuan pada masingmasing instansi seperti itu. lembaga itu.
(S3.W1. 138-147)
Melalui musyawarah? (S3.W1. 148)
Selalu
musyawarah.
Jadi
yang
diprogramkan yang direncanakan oleh
BUMDes harus meminta persetujuan dari
Pemerintah
Desa
dan
Badan
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Permusyawaratan
(S3.W1. 149-151)
Jawaban Subjek 1
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke kelompok sadar
wisata? Pokdarwis? (S1.W2. 218-219)
lha yo itu jelas. kita memang kita selalu
bersinergi mas. disitu ada Pokdarwis disitu
ada BUMDes. disitu ada BUMDes. disitu
ada Pokdarwis. itu jelas. (S1.W2. 220-222)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
Pokdarwis itu bagi perkembangan
BUMDes? (S1.W2. 224-225)
Ada sekali. Lha sekarang kan umpomo
Pak ini anu kan kita wisata yo. ini ada
tamu. ha'a to. tapi ini mau ke BUMDesnya. lha itu. nanti BUMDes juga sama.
Nanti ada tamu kan gitu tapi ke Pokdarwisnya. itu seperti itu. salah satunya seperti
itu. itu kan peranan maksudnya saling
bersinergi itu. (S1.W2. 226-231)
itu dalam hal studi? (S1.W2. 232)

5. Jaringan Sosial dengan Pokdarwis
Jawaban Subjek 2
Selanjutnya, apakah BUMDes Tunas
Mandiri punya kontak atau relasi ke
kelompok sadar wisata (Pokdarwis)?
(S2.W1. 117-118)
Ada. (S2.W1. 119)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
Pokdarwis itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri sendiri?
(S2.W1. 120-121)
Ada. (S2.W1. 122)
Itu seperti apa Pak? Kerjasamanya
seperti apa? (S2.W1. 123)
kerjasama yang kita lakukan yaitu terkait
dengan bagi hasil jasa pelayanan.
dilaporkan dari kunjungan wisatanya 10%
masuk
BUMDes.
Nah
kemudian
kerjasama yang tadi smf. kerjasama
BUMDes dan Pokdarwis yang mana
homestay yang layak dan bisa untuk

Desa.

seperti

itu.

Jawaban Subjek 3
Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes
Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) Nglanggeran? (S3.W1.
153-154)
Ada. (S3.W1. 155)
Seperti apa Pak peranan jaringanjaringan dari Pokdarwis itu bagi
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri begitu Pak? Pendapat Bapak?
(S3.W1. 156-158)
Untuk e jaringan antara BUMDes dengan
Pokdarwis karena disitu opo wisata itu
yang mengelola Pokdarwis kemudian
BUMDes-nya itu sebagai induk usahanya
jadi itu menjadi unit usahanya BUMDes
tentu saja setiap perkembangan di
Pokdarwis itu selalu BUMDes selalu tahu
karena
harus
tahu
jadi
setiap
perkembangan atau merencanakan sesuatu
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ya studi banding dan lain sebagainya.
umpama sekarang Pak aku UKM UMKM
ini disini ada ini Pak itu juga masukan dari
Pokdarwis. ini bagaimana pak supaya e
barang-barangnya bisa terjual kan gitu.
produknya bisa terjual. lha itu kan
berperan nanti BUMDes-nya. kan gitu.
(S1.W2. 233-237)
kalau manfaatnya sendiri Pak bagi
BUMDes dari Pokdarwis itu apa saja
Pak? Besar ya Pak? (S1.W2. 238-239)
o besar. manfaatnya besar. kita yo
maksudnya yang jelas itu untuk di desa
Nglanggeran sekarang ada 154 itu kan
pemberdayaan itu kan luar biasa mas.
kedua, kita dapat setiap bulannya dapat
dari Pokdarwis itu wae 10% (per bulan)
dari keuntungan yang didapat dari
Pokdarwis. itu. itu kan keuntungan yang
luar biasa. lha itu. ya banyak sekali mas
kalau kita cerita itu yo memang seperti itu.
Tapi kita saling ya itu berkontribusi lha itu
lho mas. jadi kalau disana ada apa-apa ya
BUMDes turun tangan kan gitu. Umpama

mengambil ataupun pinjaman bunga
lunak. (S2.W1. 124-128)
Berarti manfaatnya sendiri terkait
dengan Pokdarwis itu berarti juga
membantu BUMDes Tunas Mandiri
mengelola unit wisata ini ya Pak?
(S2.W1. 129-131)
Iya. sebenarnya kalau dilihat itu bukan dari
unit usaha BUMDes. karena BUMDes
dengan wisata duluan wisata. jadi ini (unit
wisata) kemitraan. Selain dari pinjaman
itu, BUMDes juga bisa membangunkan
joglo untuk kepariwisataan di lokasinya di
kedung kandang. Juga mendukung
pengembangan Pokdarwis. (S2.W1. 132136)

itu e memang ada kontak dengan
BUMDes-nya dan selalu BUMDes Tunas
Mandiri memang selalu turun ke
wisatanya tidak hanya menunggu di
kantornya dan menunggu laporan. ndak.
tapi memang ada komunikasi, koordinasi
tiap langkah. seperti itu. (S3.W1. 159-168)
Khususnya di pengelolaan unit wisata
ya Pak? (S3.W1. 169)
Iyaa. pengelolaan unit wisata. (S3.W1.
170)
Terus sedikit tambahan saja Pak,
Manfaatnya sendiri seperti apa ya Pak
yang dirasakan BUMDes Tunas
Mandiri dengan Pokdarwis itu?
(S3.W1. 171-173)
Ya manfaatnya jelas. kalau perkembangan
wisata itu pengunjungnya lebih banyak
terus pendapatannya lebih banyak untuk
keuntungan pada BUMDes-nya itu juga
banyak tentu saja pendapatan BUMDesnya akan banyak tentu saja ketika
pendapatan BUMDes-nya sudah banyak
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ada masalah. ada klaim dari pengunjung.
itu akan PADes-nya akan banyak. (S3.W1.
lha itu yang turun bukan Pokdarwisnya
174-178)
tapi BUMDes-nya yang menyelesaikan
Jadi pada intinya Pokdarwis itu
itu. (S1.W2. 240-249)
membantu dalam hal pengelolaan unit
Seperti contohnya Pak? (S1.W2. 250)
wisata? (S3.W1. 179-180)
Contohnya kalau mau ini kok tiketnya
Iyaa. (S3.W1. 181)
mahal. tiket mahal ini istilahnya e masuk
Karena disini ini salah satu pokok e unit
wc lah istilahnya itu ke belakang lha itu
bisnisnya wisata ya Pak? (S3.W1. 182)
kok mbayarnya kok ada disini sekian lha
Iyaa. Betul mas. (S3.W1. 183)
itu. lha itu nanti yang menyelesaikan
bukan
kalau
Pokdarwis
yang
menyelesaikan pungli tapi BUMDes-nya
disitu kan sudah kita atur melalui dari
perdes BUMDes. (S1.W2. 251-256)
6. Jaringan Sosial dengan Organisasi Karang Taruna
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Selanjutnya Pak, Apakah BUMDes Terus, Apakah BUMDes Tunas Selanjutnya, Apakah BUMDes Tunas
Tunas Mandiri punya kontak atau Mandiri punya kontak atau relasi ke Mandiri punya kontak atau relasi ke
relasi ke organisasi karang taruna? organisasi karang taruna? (S2.W1. 139- organisasi karang taruna? (S3.W1. 184(S1.W2. 259-260)
140)
185)
wo yo jelas ada. lha itu. jadi karang taruna Ada. (S2.W1. 141)
Iyaa itu memang jelas. Jadi BUMDes
sendiri kalau pas ada seumpomo o pak Adakah peranan jaringan-jaringan dari karena wisata itu e berdiri memang
saya butuh anu e mau buat lapangan mau organisasi karang taruna itu bagi berawal dari karang taruna. jelas tentu saja
buat proposal ini ke BUMDes. Terus nanti perkembangan
BUMDes
Tunas e meskipun sekarang taruna itu tidak
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BUMDes yang menangani. Maksudnya
BUMDes ya harus membantu. itu lah salah
satu contohnya. kalau pas mau 17-an
karang taruna ngomong saya mau ada
kegiatan ini pak. trus biasanya bawa
proposal. kan gitu. tapi memang kita kan
selalu prosedural. tidak langsung. ya sana
nggak usah umpomo nggak usah pakai
proposal sana ke bandara. nanti disana ada
uang enggak. enggak seperti itu. kita harus
e ada yang berkaitan dengan keuangan itu
harus selalu ada hitam diatas putih. gitu.
(S1.W2. 261-271)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
organisasi karang taruna itu bagi
perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri? (S1.W2. 272-273)
ya ada. membantu pengelolaan wisata.
informasi. sekarang dengan adanya. kalau
ini ya sinergi trus e hubungannya kita
dengan karang taruna baik otomatis dia
kan selalu kan sekarang apalagi punya hp
ya dan seumpamanya juga bisa androidlah gampangannya itu kan bisa o kadang

Mandiri? Seperti apa Pak pendapat
Bapak? (S2.W1. 142-144)
kerjasamanya seperti halnya untuk saat ini
memang karena di Nglanggeran ini
terfokus di olahraga dan dulu itu ya saat
ada lomba sebelum ada pandemi tahun
2018 atau 2019 itu pas 17-an nah itu e
mengadakan olahraga lomba lah antar
dusun. ya kita ada kontribusi BUMDes
untuk men-support itu. nah kemudian
kemarin juga pembangunan lapangan bola
voli. kita ada kontribusi ke Karang Taruna
juga. (S2.W1. 145-151)

disebut-sebut tapi itu memang berawal
dari semangat karang taruna kemudian
BUMDes sendiri ya merespond lah. jadi ya
mengakui kalau benar-benar karang taruna
itu berperan penting untuk pengembangan
wisata. itu tentu saja BUMDes tetap
mengakui itu keberadaan karang taruna itu
memang benar-benar menjadi tumpuan
untuk perkembangan kegiatan di desa
Nglanggeran. seperti itu. (S3.W1. 186194)
Jadi boleh digarisbawahi istilah'nya
bisa menjadi motor penggerak unit
wisata? (S3.W1. 195-196)
Iyaa. (S3.W1. 197)
sama mungkin sedikit tambahan Pak,
Manfaatnya seperti apa sih Pak dengan
hubungannya dengan karang taruna?
(S3.W1. 198-199)
Manfaatnya dari karang taruna sendiri
yang jelas mungkin kalau waktu awalawal itu yang bergabung menjadi karang
taruna nggak begitu banyak ya tapi setelah
itu memang karang taruna itu bisa bekerja
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dia bisa cerita o BUMDes saya itu seperti
ini lho. kan gitu. akhirnya meningkatkan
opo yo banyak kunjungan kan gitu. itu
seperti itu. sebagai lahan promosi. (S1.W2.
276-282)

Jawaban Subjek 1
selanjutnya pak. Apakah BUMDes
Tunas Mandiri punya kontak atau
relasi ke pihak-pihak swasta? (S1.W2.
283-284)
Ada yo BUMN itu kita itu (Terjeda karena
ada telfon masuk ke HP Informan). Yang
paling besar itu SMF. kita akses itu 2,6M
itu. (S1.W2. 285-286)
e selanjutnya pak ini nomor empat belas
ini. Adakah peran jaringan-jaringan
dari
pihak
swasta
itu
bagi

seperti itu e akhirnya sekarang ini menjadi
pemuda-pemuda di desa Nglanggeran itu
yo menjadi karang taruna kadang-kadang
dulu tidak begitu anu ya dengan kegiatan
karang taruna tapi sampai sekarang itu
hampir 150 anak muda itu bisa direkrut
menjadi e apa karyawan atau menjadi
petugas wisata disitu ya akhirnya manfaat
dari karang taruna seperti itu. Jadi anakanak muda bisa direkrut di lapangan kerja
disitu. (S3.W1. 200-209)
7. Jaringan dengan BUMS
Jawaban Subjek 2
Apakah BUMDes Tunas Mandiri punya
kontak atau relasi ke pihak swasta?
(S2.W1. 152-153)
swasta ada. lha ya itu SMF itu swasta.
Terkait pembiayaan homestay. kan lewat
itu. (S2.W1. 154-155)
Adakah peranan jaringan-jaringan dari
pihak swasta itu bagi perkembangan
BUMDes Tunas Mandiri? Berarti tadi
ya Pak terkait dengan permodalan ya?
Terus ada lagi Pak? (S2.W1. 156-158)

Jawaban Subjek 3
Terus, selanjutnya itu apakah BUMDes
Tunas Mandiri itu punya kontak atau
relasi ke pihak swasta Pak dalam hal ini
badan usaha milik swasta gitu? (S3.W1.
211-213)
Iyaa ada. (S3.W1. 214)
Itu boleh disebutkan, boleh diceritakan
dan dijelaskan, adakah peranan dari
jaringan-jaringan dari pihak swasta itu
(kontak atau relasi) bagi perkembangan
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perkembangan
BUMDes
Tunas
Mandiri? (S1.W2. 297-299)
Ya ada. (S1.W2. 300)
Permodalan? (S1.W2. 301)
ya permodalan. trus kita kan sekarang e
homestay-nya 84 standar. dulu kan kalau
mereka itu kita mengakses ke bank itu ya
kasihan mereka tapi kalau disitu kan kita
hanya tiga persen. tiga persen saja kembali
ke BUMDes. ibaratnya seperti itu.
(S1.W2. 302-305)
Sama yang IRE tadi? (S1.W2. 306)
kalau yang IRE itu biasanya programprogram kalau materi nggak. jadi tentang
program. (S1.W2. 307-308)
seperti apa pak? (S1.W2. 309)
ya contohnya kemarin kita ada penelitian
pohon pisang itu kan termasuk bonggolnya
mau dijadikan krupuk trus daunnya mau
dijadikan sirup nah itu mereka yang
membiayai itu dengan pendampingan. lha
itu. membiayai dan pendampingan. jadi
tidak langsung cash itu nggak. seperti itu.
akhirnya kalau ada terjadi sesuatu yang

kalau yang swasta IRE jogja itu juga
masuk. itu terkait dengan pelatihan. nah
kemudian saat ada diskusi di pendopo
IRE-nya itu di depan itu kita juga diundang
untuk diskusi disana. (S2.W1. 159-161)
Itu diskusi dan pelatihan tentang apa
Pak? (S2.W1. 162)
itu diskusi tentang aturan nomor 6 tahun
2014 terkait dengan UU Desa. itu juga
membahas perihal itu. (S2.W1. 163-164)
Sama pelatihannya seperti apa Pak?
(S2.W1. 165)
kalau dulu itu pelatihannya lewat
BUMDes kemudian ke UMKM terkait
dengan bagaimana mengolah bonggol
pisang kemudian bagaimana mengolah
daun pisang menjadi sirup kemudian
membuat kripik atau apa namanya
kerupuk. (S2.W1. 166-169)

BUMDes Tunas Mandiri Pak? (S3.W1.
215-217)
Iyaa ada jaringan dari swasta. Karena
BUMDes Tunas Mandiri itu juga bergerak
di bidang grosir sembako. ya punya link
punya relasi dengan pihak swasta e yang
men-suplai barang (barang-barang dari
grosir) itu memang dari swasta. untuk
mengembangkan grosirnya memang dia
BUMDes Tunas Mandiri itu bekerja sama
dengan pihak swasta. seperti itu. (S3.W1.
218-223)
Ada pihak swastanya ya Pak salah satu
perusahaan x di jogja gitu ya Pak?
(S3.W1. 224-225)
Iyaa. (S3.W1. 226)
Itu katanya itu langsung ambil dari
Pakbriknya nggak melalui agen gitu ya
Pak? (S3.W1. 227-228)
Iyaa. Jadi e disitu ada istilahnya distributor
(distributor barang-barang dagangan)
seperti itu yang harganya masih lebih
rendah untuk bisa dipasarkan e tanpa apa
nanti ada untung jualnya tidak
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istilah'e pendanaannya yang agak kuat
banyak dia larinya ke BUMDes-nya. itu
disarankan ke BUMDes-nya. (S1.W2.
310-316)

merendahkan atau menjatuhkan dari
pedagang-pedagang lingkungan sini.
Memang bisa meskipun dijual di
lingkungan desa Nglanggeran tapi
njualnya masih dibawah harga pasar.
seperti itu. (S3.W1. 230-235).
Sedikit tambahan juga Pak, itu katanya
jualannya melalui sales nggeh? Itu
berarti secara tidak langsung juga
memberdayakan sales-sales disini?
(S3.W1. 236-238)
Iyaa. Jadi e untuk BUMDes Tunas Mandiri
karena e dia juga ada kerjasama dengan
sales jadi untuk penjualan barangbarangnya tidak selalu hanya di warungwarung lingkungan sini tapi e yang
menjual itu sales. Jadi disini ambil barang
di pihak swasta juga dijual melalui salessales. (S3.W1. 239-243)
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LAMPIRAN 26

Kode Transkrip : S1.W1;S1.W2;S2.W1;S3.W1;S1.KTW1;S2.KTW1
Tema
: Aspek Keuangan/Ekonomi

8. Pemanfaatan Jaringan Sosial Untuk Mencari Celah/Peluang Bisnis Di Pasar
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
ya kita pemanfaatannya ya ini kan kita ya kalau dengan pihak-pihak lain seperti Untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain
sudah punya sekarang punya unit ya ada badan usaha BRI (BRIMall). kita juga itu ya itu untuk BUMDes Tunas Mandiri
seperti kalau apa untuk grosirnya nah itu. menjualkan produk umkm di desa yang sebagai contoh untuk penjualan sembako
pendanaan kita kembangkan disitu. terus tepat kita jualkan ke BRIMall lewat itu memang salesnya tidak hanya orangkita punya usaha ekonomi desa. itu juga BUMDes. kemudian link BRIlink itu to. orang dari lingkungan sini saja juga ada
uangnya kita kembangkan kesitu. lha trus ada BNI juga (BNIlink). (S2.W1. 174-177) dari yang luar jadi untuk pemanfaatan e
kita juga membantu para UKM itu untuk
jaringan-jaringan
itu
tidak
hanya
memasarkan produknya. lha itu itu juga
menggunakan orang-orang kita sendiri.
nanti mereka terbantu dengan opo karena
seperti itu. (S3.W1. 250-254)
laku lha kita juga bisa mendapatkan e
Ya untuk jaringan-jaringan pemasaran dari
pendapatan dari situ walaupun hanya
semua unit itu memang disini sudah bisa
sekian persen. kan gitu. (S1.W2. 322-328)
online ya sudah melalui online. Jadi di
BUMDes tidak untuk pengembangan
jaringan itu sudah tidak sulit lagi. Jadi
secara online secara ya karena Pak
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Direksinya itu juga punya istilahnya
pekerjaan pokok itu menjadi kepala
sekolah dan dia secara pertemuan mungkin
di tingkat dinasnya. Jadi seperti itu. Jadi
tidak hanya melalui online saja tetapi bisa
bertemu langsung dengan pihak-pihak
lain. (S3.W1. 261-268)
9. Pemanfaatan Jaringan Sosial Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Berkaitan Dengan Kegiatan Transaksi
Ekonomi
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
terus, bagaimana pemanfaatan kontak Terus
selanjutnya,
Bagaimana Selanjutnya
itu,
e
bagaimana
atau
relasi
didalam
membantu pemanfaatan kontak atau relasi pemanfaatan kontak atau relasi
penyelesaian masalah-masalah yang didalam
membantu
penyelesaian- didalam
membantu
penyelesaian
timbul berkaitan dengan kegiatan penyelesaian masalah-masalah yang masalah-masalah
yang
timbul
transaksi ekonomi di BUMDes? timbul berkaitan dengan kegiatan berkaitan dengan kegiatan transaksi
(S1.W2. 331-333)
transaksi ekonomi di BUMDes? seperti ekonomi di BUMDes? Bagaimana Pak?
Maksudnya itu secara spesifik gimana ya? contohnya mungkin kayak pembayaran (S3.W1. 270-273)
(S1.W2. 334)
uang elektronik itu kan sekarang bisa Ya untuk penyelesaian permasalahan di
Maksudnya pemanfaatan kontak pada meminjam produknya apa dari BRIlink tingkat BUMDes-nya memang disitu yang
penyelesaian masalah-masalah? kontak & BNIlink begitu Pak? Betul? (S2.W1. jelas untuk yang pokoknya itu
musyawarah sih di tingkat desa. Jadi
kayak misalnya ini Pak kayak e ini kan 178-183)
ada kontak juga terhadap BNI BRI itu Ha'a jadi kita saat ada transaksi masuk ya musyawarah di tingkat desa antara
kan otomatis secara tidak langsung kan ada salah satu bank lewat BRIlink kepengurusannya, dari pengurus BUMDes
sendiri kalau memang disitu memerlukan
kita ada kontak disana? mengadospi
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produk Brilink dan Bnilink itu kan itu kemudian masuk ke rekening terus nanti dari pemerintah desa maupun BPD ya kita
masuk disitu. (S3.W1. 275-280)
terus
itu
penyelesaian
masalah juga diambil. (S2.W1. 185-186)
transaksi e secara elektronik gitu ya
Terus juga tambahan sedikit Pak, Ini
Pak?
membantu?
itu
kayak
kemarin saya dapat informasi juga
pemanfaatannya itu tu? (S1.W2. 335katanya e BUMDes Tunas Mandiri juga
340)
menggunakan produk BNIlink dan
ya kita anu kayak kita tempatkan satu
BRIlink untuk apa penyelesaian
orang disitu. memang yang opo atas secara
masalah-masalah transaksi di unit
kontraknya BUMDes to. Tapi disitu kan
wisata? Misalnya ada wisatawan yang
ada satu rekening terus rekeningnya harus
tidak bisa membayar uang cash pakai
satu orang dalam arti perorangan. lha itu
elektronik seperti itu? Betul ya Pak
kita sudah satu tempatkan anggota
seperti itu? (S3.W1. 281-286)
BUMDes itu satu orang. lha itu seperti di
Iyaa iyaa. (S3.W1. 287)
Griya Cokelat. Itu disitu ada Brilink, ada
BI, ada BRI, BNI. lha itu. itu seperti itu
mas. jadi nanti transaksinya disitu kan
kalau ada dari luar tahu-tahu nggak bawa
uang lha itu akhirnya bisa langsung ambil
atau dia bayar yang mereka ambil atau e
dia bayar yang beli disana. kan gitu. gitu
itu udah jalan lama kalau seperti itu mas.
(S1.W2. 341-350)
10. Pemanfaatan Jaringan Sosial Untuk Menekan Biaya-Biaya Transaksi Pada Aktivitas Bisnis
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
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[26/10 08.27] prismanto atmaji: Selamat
pagi Pak Nasrodin, saya mau tanya Pak,
Apakah dulu itu ketika mendapati
pinjaman dari PT SMF atau diberikan
acc atau persetujuan bisa mengakses
pinjaman
modal
usaha
bagi
pengembangan bisnis usaha BUMDes
Tunas Mandiri? Apakah ada biaya
trankasi yg muncul seperti dalam hal ini
biaya administrasi yg dibebankan ke
BUMDes, biaya agunan (ada agunan yg
dilaporin) seperti apa ya Pak?
(S1.KTW1. 455-461)
[26/10 08.48] prismanto atmaji: Terus
satu lagi Pak, Apakah ada uang denda
ya
apabila
nanti
telat
membayar/menyetor angsuran per
bulan ke pihak kreditur? (S1.KTW1.
462-464)
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga:
Atministrasi Nol mas (S1.KTW1. 465)
[26/10 09.03] Pak Nasrodin Doga: Uang
denda kalau ada masuk BUMDes mas
(S1.KTW1. 466)

[27/10 14.44] prismanto atmaji: Selamat
sore Pak Heru. Mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar Pak.
Saya mau tanya, Apakah dulu badan
usaha BUMDes Tunas Mandiri itu
pernah mengeluarkan biaya-biaya
promosi didalam mengangkat unit
usaha wisata bisa dikenal oleh
masyarakat luas ya? (S2.KTW1. 127131)
[27/10 15.42] Pak Heru Nglanggeran: Sore
mas.. Support saat ada event MTB mas
berupa door prize, (S2.KTW1. 132-133)
[27/10 15.43] Pak Heru Nglanggeran:
Kalau promosi secara langsung belum mas
(S2.KTW1. 134-135)

Disini saya mau tanya terkait dengan
biaya transaksi Pak, khususnya dalam
UED SP njeh Pak yang muncul kan
kalau UED SP kan mungkin bisa kita
samakan karena kan simpan pinjam
gitu Pak (ada koperasi, ada bank).
Terus, Apakah terdapat biaya-biaya
administrasi pada pencairan dana
kredit ke debitur Pak pada UED SP
seperti Bank? (S3.W1. 878-883)
Ya sepengatuhan kami disitu memang ada
istilah'e biaya administrasi menjadi
istilahnya simpanan wajib pinjam. jadi
setiap pinjam, setiap pencairan itu
memang disitu ada pemotongan 1% untuk
istilah'e menjadi simpanan mereka sendiri
(uang jaga-jaga) tapi karena itu kan
tujuannya untuk bagian itu untuk
dikembangkan yang lain. (S3.W1. 884889)
Apakah ada biaya pendaftaran gitu Pak?
(S3.W1. 890)
Tidak ada. Kalau di UED SP tidak ada
untuk biaya pendaftaran. (S3.W1. 890)
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[26/10 09.07] prismanto atmaji: Apakah
disitu juga dibebankan agunan apa yg
bisa dlaporkan sebagai jaminan
pendanaan kredit selama 10 tahun
dengan bunga 3% (masuk BUMDes)
sebesar 2,6 M gitu Pak? (S1.KTW1.
467-470)
[26/10 09.11] prismanto atmaji:
Tambahan Pak, untuk penyetoran
angsuran dana kredit yg wajib
dibayarkan tiap bulannya ke pihak PT
SMF itu dilakukan melalui gimana ya
Pak? (S1.KTW1. 471-473)
[26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga: Setiap
pemanfaat harus ada agunan di kelola atau
simpan bumdes mas (S1.KTW1. 474-475)
[26/10 09.33] Pak Nasrodin Doga:
Penyetoran
kolektif
melalui
BNI
(S1.KTW1.476)
[26/10 09.55] Pak Nasrodin Doga: Kita
masih stor langsung karena ada akun
khusus dari BNI (S1.KTW1. 483-484)

Terus disini, Apakah terdapat biaya
agunan pada UED SP? (S3.W1. 893)
kalau di UED SP jaminannya itu hanya
kepercayaan. kepercayaan UED SP pada
anggota. jadi tidak ada istilahnya agunan
itu tidak ada. (S3.W1. 894-896)
Terus, proses pencairannya seperti apa
sih Pak? kalau di koperasi atau di bank
itu kan langsung melalui rekening gitu
ya pak? Misalnya kalau kita ngambil
dana KUR gitu kan ngambil dananya
dari rekening? kalau disini itu apakah
nasabah datang ke kantor atau
bagaimana Pak? (S3.W1. 898-902)
Biasanya begini jadi kalau untuk UED SP
pada anggotanya istilahnya dibuat simple
jadi kalau memang disitu pinjamannya
sudah lunas itu ya tinggal ngisi formulir
aja permohonan untuk pinjam lagi. kalau
untuk orang yang baru biasanya istilahnya
kalau disitu belum menjadi anggota UED
SP ya menjadi anggota UED SP dulu
membayar simpanan pokok simpanan
wajib kalau istilahnya mau pinjam juga
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[26/10 10.00] Pak Nasrodin Doga: Ya
setiap tg. 8 petugas BUMDes menyetorkan
ke BNI mas (S1.KTW1. 487-488)
[26/10 10.20] Pak Nasrodin Doga: Tidak
mas yg kelola agunan BUMDes mas
(S1.KTW1. 496-497)
[27/10 13.22] Pak Nasrodin Doga: Iya
mas, sekali angkut 250rb (S1.KTW1. 505)
[27/10 13.30] Pak Nasrodin Doga: Selama
pademi ini 3 bln 2 kali mas (S1.KTW1.
510-511)
[28/10 11.33] prismanto atmaji: Selamat
siang Pak Nasrodin. Saya mau tanya
Pak, Apakah dulu itu saat survei ke
lapangan timbul biaya ya Pak?
Misalnya biaya konsumsi untuk
menerima pengurus PT SMF saat turun
survei ke lapangan melihat kondisi
homestay disana. Apakah ada biaya
konsumsi yang dikeluarkan dari pihak
BUMDes ya? (S1.KTW1. 552-557)
[28/10 13.00] Pak Nasrodin Doga: Kalau
itu wajar mas karena SMF bagi kami tamu

selanjutnya diharuskan untuk membuat
permohonan peminjaman. (S3.W1. 903910)
Itu muncul biaya-biaya transaksi nggak
Pak? Misalnya disini biaya untuk
pembuatan
form
permohonan
peminjaman gitu terus biaya materai?
kalau disini muncul biaya-biaya seperti
itu nggak? (S3.W1. 911-913)
Tidak ada. kecuali kalau disitu ada
istilahnya ada materai. (S3.W1. 914)
Itu materainya dari UED SP atau dari?
(S3.W1. 915)
Iyaa bisa dari UED SP kemudian nanti
nasabah mengganti. (S3.W1. 916)
Jadi hanya itu saja ya Pak. Jadi kalau
untuk perjanjian kontrak tanda tangan
simpan pinjam itu hanya potong
materai gitu ya Pak. Untuk yang lainlain nggak ada ya Pak? (S3.W1. 918920)
Nggak ada. (S3.W1. 921)
Terkait dengan pengawasan layak atau
tidak layak mendapatkan permodalan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
498

saya harus menyambut tamu dg baik mas
(S1.KTW1. 558-559)
[27/10 13.58] prismanto atmaji: Satu
lagi Pak, itu dulu dapat informasi
mengenai adanya suplier 2 agen
distributor pabrik langsung dari mana
ya Pak? Apakah melalui relasi kolega
atau teman gitu Pak? (S1.KTW1. 514517)
[27/10 14.02] Pak Nasrodin Doga: Dulu
dari teman mas (S1.KTW1. 518)

usaha seperti apa ya Pak? kan saya
mendapat informasi itu dinilai dari ohh
dia ada usaha kecil ada omzetnya
berapa? kalau di bank itu kan disurvei
dulu ya Pak? (S3.W1. 922-925)
Karena disini e pengelola UED SP-nya itu
kan hanya masyarakat sini dan anggotanya
juga masyarakat desa Nglanggeran dan
pengurusnya disetiap dusun ada (pengurus
UED SP-nya). Untuk melihat langsung
kemampuan anggota itu mengangsur
seperti apa istilah'e kondisi rumahnya
seperti apa. Jadi e tanpa kalau dari UED SP
itu tidak melakukan survei atau melihat
langsung ke lapangan ndak tetapi hanya
dari pengamatan dari pengurus itu sendiri.
(S3.W1. 926-932).
sama satu hal lagi kepercayaan ya Pak?
(S3.W1. 933)
Iyaa. kepercayaan. (S3.W1. 934)
Jadi tidak ada survei, cuma hanya
pengamatan saja secara sekilas sama
kepercayaan
dengan
orang
itu
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bagaimana gitu ya Pak? (S3.W1. 935936)
Iyaa. karena disitu kan biasanya di tingkat
desa seperti ini kan masih hafal ya. Jadi
kalau saya melihat sejarah di Nglanggeran
seperti apa, kehidupannya seperti apa kan
tahu bahwa itu kemampuan mereka kalau
pinjam itu angsurannya seperti apa. ya
tidak memastikan tapi kira-kira perkiraan.
(S3.W1. 937-941)
11. Pemanfaatan jaringan sosial untuk membuka lapangan pekerjaan baru baik secara langsung ataupun tidak
langsung
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
e.. selanjutnya Pak. Bagaimana Terus selanjutnya Pak. Bagaimana Boleh diceritakan dan dijelaskan lagi
pemanfaatan kontak atau relasi pemanfaatan kontak atau relasi Pak. Bagaimana pemanfaatan kontak
didalam membuka lapangan pekerjaan didalam membuka lapangan pekerjaan atau relasi didalam membuka lapangan
baru baik secara langsung ataupun baru baik secara langsung ataupun pekerjaan baru baik secara langsung
tidak langsung? (S1.W2. 351-353)
tidak langsung? Misalnya ini kerjasama ataupun tidak langsung? (S3.W1. 300ya disitu kalau itu sesuai anu seperti kalau dengan Pokdarwis dapat memberikan 302)
kita buka lahan baru seperti sekarang di lapangan pekerjaan bagi warga bagi Ya untuk relasi untuk membuka lapangan
kedung kandang. nah itu memang pemuda gitu? Bagaimana pendapat pekerjaan baru memang disitu Direksi
biasanya kita harus melalui semacam opo Bapak? (S2.W1. 187-191)
BUMDes-nya sebagai contoh untuk
yo pengabdian. jadi e nanti disitu kan akan ya kalau pendapatnya sih ada. ada yang membuka pekerja baru kemarin membuka
kelihatan o ini anak ini kalau nantinya saya kita lakukan. seperti budidaya maggot itu bisnis apa ternak maggot seperti itu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
500

e opo saya dudukkan atau kita kerjakan
disini bisa. oh ini kayaknya anak ini nggak
bisa. lha kan gitu. seperti itu biasanya.
(S1.W2. 354-359).
anak itu yang dimaksudkan untuk?
(S1.W2. 360)
warga. warga masyarakat. seperti pemuda
itu kan pak saya anu lha berjuang disitu
dulu kan gitu. ya namanya kita kan bukan
seperti perusahaan mas. jadi tidak opo yo
sekonyong-konyong gitu loh. lha itu.
(S1.W2. 361-364)
juga yang kemarin itu ada 154 disana
terus ada di UED SP terus ada di grosir?
itu kan pekerjaan juga ya Pak? (S1.W2.
365-366)
iya ya pekerjaan juga. ya maksudnya itu
mereka itu waktu itu tidak langsung o
langsung menduduki disitu nggak. tapi dia
o kita lihat dulu o ini bisa baru nanti kita
musyawarahkan juga ini saya suruh di
UED SP umpama itu bagaimana dengan
pihak desa, pihak BPD. kayaknya bisa pak
kan gitu. jadi memang harus ada

kan juga baru. seperti saat ada pandemi ini
kan kita juga membuka lapangan
pekerjaan
baru.
nah
kemudian
pemanfaatan joglo yang kita buat nanti itu
kan nanti bisa digunakan dengan
Pokdarwis (sarana). (S2.W1. 192-196)
Berarti yang budidaya maggot tadi
diberikan pendampingan dari DLH ya
Pak? (S1.W2. 197-198)
Enggak beda. Jadi DLH ini hanya dinas
yang mengawasi atau memberikan
pengarahan ya karena TPS itu kan masih
bagian BUMDes. terus bagaimana regulasi
dan aturan terkait dengan penarikan
pelanggan sampah itu harus berapa. kan
ada aturannya. maksimal segini. kemudian
e terkait yang lain ini kita ada juga
pelatihan untuk masyarakat terkait dengan
budidaya maggot harapannya nanti saat
kondisi pandemi ini bagaimana bisa
mendapatkan pendapatan. bagaimana
nanti membudidayakan maggot ini. terus
nanti kan BUMDes ini bisa membeli. jadi
tidak usah takut dengan kondisi nanti

Memang awalnya dia mendatangkan dari
pihak luar untuk memberikan pelatihan
pada pengurusnya BUMDes kemudian
disitu setelah e selesai pelatihan memang
betul-betul dilakukan. Sekarang menurut
informasi, saya sendiri juga belum bisa
lihat langsung kesana. itu sudah mulai buat
untuk budidaya maggot-nya. (S3.W1. 303310)
Jadi disitu untuk pembudidayaan
maggot-nya itu juga ada link dengan
pihak luar ya Pak? (S3.W1. 311-312)
Iyaa. (S3.W1. 313)
Itu boleh disebutkan secara spesifik
pihak swasta atau pihak pemerintah?
(S3.W1. 314-315)
Pihak swasta. Memang dari awalnya sudah
pihak swasta menawarkan kemudian
ditangkap informasi itu peluang itu
ditangkap oleh BUMDes terus kemudian
disitu dikembangkan dan sekarang sudah
mulai berproduksi dan penjualannya juga
melalui pihak swasta tersebut. (S3.W1.
316-320)
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komunikasi seperti itu terus. terus seperti
yang di sampah ini. kalau tidak ahlinya ya
nggak mau. jadi kita harus nyari. nyarinya
lama itu. o kita sekarang baru masuk dua
hari oh pak saya nggak tahan. seperti itu.
(S1.W2. 368-375)
itu juga dari jaringan-jaringan
komunikasi? (S1.W2. 376)
komunikasi desa lah. itu seperti itu. sampai
itu melibatkan pak kepala desa. pak kalau
ada, saya sampai bilang gitu, saya disana
butuh e karyawan atau butuh tenaga gitu.
(S1.W2. 377-379)

produknya opo banyak terus nggak bisa Berarti itu sangat membantu sekali ya
menjual. lha itu kan BUMDes siap Pak? (S3.W1. 321)
menampung. (S2.W1. 199-209)
Iyaa. Betul Mas. Sangat membantu sekali.
kalau lebih tahu lagi pak yang budidaya (S3.W1. 322)
maggot itu hanya BUMDes sendiri atau Dan juga tadi juga sudah disebutkan
kerjasama dengan pihak lain juga? bahwa BUMDes Tunas Mandiri itu
(S2.W1. 210-211)
secara tidak langsung juga sudah
kita kerjasama dengan pihak lain. (S2.W1. membuka lapangan kerja baru melalui
212)
unit wisata ya Pak? UED juga terus dari
Siapa saja Pak? (S2.W1. 213)
grosir terus juga TPS 3R. Itu benar ya
Dalam arti kita ada yang nggarap ini ada Pak? (S3.W1. 323-326)
pihak lain yang siap membeli (Produk Itu memang sekarang sudah bisa
budidaya lalat maggot BSF). maaf saya dirasakan. Makanya untuk pemerintah
nggak bisa sebutkan ya mas (Pihak lain). desa sendiri untuk tahun ini kan juga e
nanti kita ada pelatihan untuk masyarakat. akan memberikan penyertaan dana
terus nanti BUMDes akan siapkan penyertaan. Memang untuk tahun 2020
telurnya. terus tinggal beli nanti tinggal kemarin memang tidak bisa memberikan
mengolah saja. (S2.W1. 214-218)
penyertaan kepada BUMDes karena
terus kita kerjasama juga dengan PT Sari situasi atau kondisi covid sekarang ini
Husada terkait dengan limbah susu sebagai sehingga banyak sekali dana desa yang
penyedia pakan maggot. (S2.W1. 219- dialihkan di penanganan covid. seperti itu.
220)
(S3.W1. 327-333)
12. Pemanfaatan jaringan sosial untuk memudahkan pengelola mendapatkan kredit/pinjaman modal usaha dalam
rangka mengembangkan bisnis BUMDes
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Jawaban Subjek 1
[27/10 18.28] prismanto atmaji: Ohh iya
Pak, satu lagi Pak Nasrodin. Mengapa
dulu itu pihak PT SMF sengaja
menunjuk BUMDes Tunas Mandiri
sebagai pilot project pembiayaan
pengembangan
homestay
bagi
wisatawan ya Pak? Apakah ada alasan
tersendiri ya Pak? Menurut pendapat
Bapak bagaimana ya? (S1.KTW1. 542546)
[27/10 18.33] Pak Nasrodin Doga: Karena
rekomendasi dari Kementrian Pariwisata
dan di survai langsung ke lapangan
memang di Nglanggeran ada banyak
Homestay mas (S1.KTW1. 547-549)
selanjutnya
pak.
Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi
didalam
memudahkan
pengelola
mendapatkan kredit atau pinjaman
modal
usaha
dalam
rangka
mengembangkan bisnis BUMDes? ya
seperti tadi pak SMF? (S1.W2. 381-384)

Jawaban Subjek 2
Terus
selanjutnya,
bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi
didalam
memudahkan
pengelola
mendapatkan kredit atau pinjaman
modal
usaha
dalam
rangka
mengembangkan bisnis BUMDesa?
(S2.W1. 221-223)
ya hanya dari smf itu mas. kalau sampai
saat ini kita belum sebenarnya ada
penawaran tapi kita belum. (S2.W1. 224225)

Jawaban Subjek 3
Selanjutnya
Pak,
Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi
didalam
memudahkan
pengelola
mendapatkan kredit atau pinjaman
modal
usaha
dalam
rangka
mengembangkan bisnis BUMDesa?
Dalam hal ini kan kalau dari
pemerintah desa pasti Pak? Terus
apakah ada akses kesana (peminjaman
modal itu) Pak bagi perkembangan
BUMDes gitu Pak? Misalkan disini ada
juga saya dengar PT SMF gitu Pak? Itu
bagaimana Pak terkait hal itu? (S3.W1.
334-340)
Setahu saya ini untuk permodalan
sementara ini masih menggunakan
modalnya BUMDes sendiri dan masih
ditambah dengan dana penyertaan dari
dana desa. Jadi kami sendiri belum tahu
apakah dari e Direksinya telah/sudah
bekerjasama dengan bank-bank lain atau
ndak tapi setahu saya masih menggunakan
modalnya sendiri karena memang
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ya kita baru dari itu mas. dari SMF itu.
kalau yang dari bank saya ditawarin nggak
mau (BRI,BI). (S1.W2. 385-386)
Pernah ada? (S1.W2. 387)
sering mas. dan pemerintah aja nganjurkan
itu. kita cari modal dari sana, pinjem gitu.
saya nggak mau. karena yo resiko.
maksudnya kita kita harus melihat
kekuatan kita. dalam arti kekuatan itu e
antara pemasukan dan pengeluaran. itu.
nah itu. jadi kalau yang kita terima baru
yang dari SMF itu. itu karena memang
jelas disitu dan dia tidak memberatkan.
Tapi kalau bank ya kebetulan kalau
sekarang umpama di wisata baru banyak
banyak pengunjung ya kita mungkin
lancar lha ini pas tahu tidak ada
pengunjung untuk karyawan aja nggak
cukup. lha gitu. apalagi untuk bayar bank.
lha itu. kan nanti yo usaha itu kan hari ini
bagus mungkin besok. lha itu. (S1.W2.
388-397)

usahanya belum begitu istilahnya ya
mestinya kalau dibandingkan dengan
rencana ini memang membutuhkan dana
yang besar tapi kayaknya selama ini kalau
pinjam di Bank luar kok belum ada
pemberitahuan ke saya. apakah. saya kira
belum untuk Bank. (S3.W1. 341-350)
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Boleh disebutkan pak pihak-pihak bank
mana saja Pak yang dulu pernah?
(S1.W2. 398-399)
lha itu yang kuat itu BI terus BRI disitu. e
opo kalau itu mandiri belum. kita belum
ketemu dengan mandiri itu. memang kita
belum pernah. itu dua itu yang kuat.
memang dulu itu BI pernah istilah'e
mendampingi wisata itu. (S1.W2. 400403)
13. Nilai dan norma yang melekat pada seluruh anggota BUMDes Tunas Mandiri mampu berguna dalam mendukung
pengembangan usaha/kinerja BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah nilai-nilai dan norma-norma Terus apakah nilai-nilai dan norma- Terus disini selanjutnya, apakah nilaiyang melekat diseluruh anggota norma hidup yang melekat di seluruh nilai dan norma-norma yang dihidupi
BUMDes Tunas Mandiri mampu anggota BUMDes Tunas Mandiri oleh anggota BUMDes Tunas Mandiri
mendukung kinerja positif BUMDes? mampu mendukung kinerja positif mampu mendukung kinerja positif
(S1.W2. 405-407)
BUMDes? (S2.W1. 226-228)
BUMDes Pak? Misalnya nilai-nilainya
ya selama ini positif mas. kita hanya empat itu mendukung mas. dengan nilai-nilai dan ya kayak di praktik kehidupan sehariorang to sebagai lokomotif atau motornya norma-norma yang ada. karena seperti tadi hari kayak keamanan, kejujuran,
ya. itu kita empat orang. itu kita selalu yang saya bilang bahwa BUMDes ini kebersihan, terus integritas begitu? e
bersinergi. istilah'e bisa menempatkan adalah usahanya desa. sebagai kami bagaimana Pak mungkin boleh
pada posisinya masing-masing. (S1.W2. pengurus itu bagaimana nanti ini itu bisa disebutkan nilai-nilai dan norma408-411)
berjalan dengan konsep institutional norma yang dihidupi terus mungkin
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Boleh disebutkan pak, nilai-nilainya
seperti apa? (S1.W2. 412)
seperti kami. saya sebagai direktur. saya
disini sebagai ketua lah. saya itu harus
memberi opo yo semacam e motivasi
disitu supaya mereka bekerja sesuai
dengan e apa tupoksinya. seperti
bendahara. kita selalu kontrol disitu. ya
terus. seperti sekretaris. lha itu. seperti itu.
(S1.W2.414-418)

maupun akhlak dan bagaimana kita
mencari peluang usaha yang bisa
mendapatkan keuntungan. walaupun
dengan modal kecil tapi bisa mendapatkan
keuntungan yang lebih besar. nah kita cari
celah-celah disitu. (S2.W1. 231-237)

perannya
seperti
apa?
Apakah
memperlancar
juga,
mendukung
seperti itu? (S3.W1. 352-359)
Ya yang jelas kan sebagai satu contoh
untuk penanganan TPS tadi tempat
penanganan sampah dari segi produksinya
karena disitu masih membuka semua
masyarakat di desa Nglanggeran ini
diharapkan
untuk
bisa
istilahnya
sampahnya bisa dikelola oleh BUMDes.
Jadi yang jelas satu sisi dia lingkungan
juga akan bersih dan masyarakat tidak e
apa kalau yang namanya sampah jangan
sampai dibuang sembarangan. Kemudian
dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di
BUMDes termasuk mungkin UED SP-nya
dari tingkat masyarakat e dengan
kemudahan untuk menghidupkan dana di
UED SP dengan suku bunga yang rendah
dia masih bisa mengembangkan usahanya
dengan modal bunga rendah. Kemudian
yang dari wisatanya tentu saja karena
disitu membuka lapangan kerja yang
banyak masyarakat bisa direkrut disitu
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bisa bekerja disitu bisa mendapatkan
penghasilan dari situ dari wisata kan
banyak sekali bukan hanya istilahnya
masuk bayar tiket dan e keluar. tidak. tapi
disitu e banyak homestay yang dianu yang
didirikan oleh wisata terutama masyarakat
yang jelas disitu ada 80 homestay yang
mana bisa memanfaatkan rumahnya
istilahnya "dijual" juga akan mendapatkan
pendapatan
dan
meningkatkan
perekonomian dilingkungan situ. itu
seperti itu. (S3.W1. 360-379)
Berarti kalau saya simpulkan dan
garisbawahi bahwa disini sudah ada
nilai-nilai dan norma-norma seperti
saling tolong-menolong, gotong-royong
terus kemandirian seperti itu? Disitu
memperlancar pengembangan usaha
unit-unit BUMDes ya Pak? (S3.W1.
380-383)
Iyaa iyaa. (S3.W1. 384)
14. Adanya rasa kepercayaan antara pengelola dengan anggota mempunyai relasi positif pada usaha pencapaian target
pendapatan BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
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e
selanjutnya.
Apakah
rasa
kepercayaan yang terbentuk dan
terjalin antara pengelola dengan
anggota mampu mendukung raihan
usaha
pencapaian
atas
target
pendapatan BUMDes? (S1.W2. 419421)
oh ya jelas. mampu. memang harus begini
itu. (Terjeda karena informan sedang
didatangi tetangganya). (S1.W2. 422-423)

Terus yang selanjutnya, apakah rasa
kepercayaan yang terbentuk dan
terjalin antara pengelola dengan
anggota mampu mendukung raihan
usaha
pencapaian
atas
target
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri?
kalau nggak salah kan BUMDes Tunas
Mandiri menargetkan pendapatan per
tahun itu 15 persen dari tahun
sebelumnya ya Pak? apakah rasa
kepercayaan itu juga bermain disitu
gitu pak? (S2.W1. 238-243)
Iya main mas. walaupun kita belum bisa
mencapai target tapi tetap rasa itu tetap
ada. ya karena target itu hanya sebagai
acuan kita apakah BUMDes bisa
berkembang atau tidak atau stagnan
walaupun kita belum bisa mencapai target
tapi kita tetap berusaha terus bisa
mencapai target atau malah bisa lebih. kan
gitu. (S2.W1. 244-248)

Terus selanjutnya Pak, Apakah rasa
kepercayaan yang terbentuk dan
terjalin antara pengelola dengan
anggota mampu mendukung raihan
usaha
pencapaian
atas
target
pendapatan BUMDes Tunas Mandiri?
(S3.W1. 385-388)
Iyaa untuk bidang masalah kepercayaan e
yang jelas saat ini sudah dibentuk ya sudah
terbentuk dari masyarakat lingkungan
Nglanggeran. Dari pengelolaan usaha saja
kan yang jelas BUMDes Tunas Mandiri itu
kan berdiri belakangan dari unit-unit yang
lain. UED SP sudah berdiri duluan,
wisatanya sudah berdiri duluan. Kemudian
baru BUMDes Tunas Mandiri baru berdiri.
ini semua bisa dirangkum dalam e bisa
menjadi unitnya BUMDes itu karena ada
memang ada saling kepercayaan antara
pengelola wisata pengelola UED SP e
dimasukkan
kedalam
kegiatannya
BUMDes. Itu suatu kepercayaan dari
pengurus-pengurus
atau
pengelola-
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pengelola unit-unitnya kepada BUMDes.
(S3.W1. 389-399)
15. Pemanfaatan jaringan sosial guna meraih kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya
pak,
bagaimana Bagaimana pemanfaatan kontak atau Selanjutnya
Pak,
Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi yang relasi yang dimiliki BUMDes dalam pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri memberikan
kesejahteraan
dan dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri
dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota Pak? kan sudah disebutkan berbagai
kemakmuran bagi seluruh anggota BUMDes? Pemanfaatannya seperti macam relasi ya Pak dari Pemerinth
BUMDes? Menurut Bapak sendiri apa?
Misalnya
bisa
mengakses Pusat sampai Pihak Swasta begitu pak?
bagaimana? (S1.W2. 424-427)
permodalan usaha gitu terus kan itu dalam hal hal ini didalam memberikan
Maksudnya itu? (S1.W2. 428)
secara tidak langsung juga bisa kesejahteraan dan kemakmuran bagi
Bagaimana pemanfaatan kontak atau memberikan kesejahteraan ya Pak bagi seluruh anggota BUMDes? Pendapat
relasi yang dimiliki oleh BUMDes itu anggota BUMDes gitu Pak? (S2.W1. Bapak bagaimana? Tadi sudah
dalam memberikan kesejahteraan 250-255)
disebutkan ya sudah bisa membuka
misalnya tadi ya pak sepertinya ya terkait dengan pelatihan untuk UMKM lapangan kerja baru terus juga sudah
memberikan lapangan pekerjaan? tadi pengelolaan debog pisang. kerjasama bisa istilahnya memasarkan produkdengan IRE. daun pisang menjadi sirup. produk gitu? (S3.W1. 401-408)
(S1.W2. 429-431)
lha itu kan kita yo memang kita sesuai terus produk yang ada di masyarakat yang Ya untuk pemanfaatan relasi antara
dengan kemampuan mas. kita tidak sudah ada pelatihan ini bisa kita bantu BUMDes dengan pemerintah-pemerintah
maksudnya e selama ini yang kita lakukan jualkan juga dengan skema mungkin bagi pusat maupun di tingkat lembaga maupun
sesuai dengan perjanjian awal kalau soal hasil. (S2.W1. 256-259)
kegiatan usaha di lingkungan itu memang
itu. ya seperti di apa di unit wisata 154. Sama satu lagi yang BBLM tadi juga selain BUMDes Tunas Mandiri selalu
memberikan pelatihan E-Commerce membuka informasi membuka koordinasi
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seperti di opo usaha ekonomi desa.
(S1.W2. 432-435).
sama satu lagi itu yang cukup mencolok
itu yang di bidang pembiayaan bagi
perbaikan homestay untuk anggota?
(S1.W2. 436-437)
lha itu lha itu kan memang kita ada
kerjasama opo maksudnya itu e mereka
mengajukan ke kita to mas. ke BUMDes.
nah ini BUMDes itu mengecek semuanya
layaknya seperti bank lah artinya
BUMDes disitu. kan gitu. o ini layak kalau
dikasih kucuran dana. kan gitu. (S1.W2.
438-441).

gitu ya Pak bagi anggotanya? (S2.W1.
260-261)
dulu yang khusus pengurus BUMDes.
(S2.W1. 262)

dengan masyarakat maupun dari unit-unit
usaha itu. Jadi memang disitu silahkan
kalau memang disitu ada kegiatan usaha
yang ingin bergabung pada BUMDes
selalu terbuka dan akan menerima akan
menjadi dikelola oleh BUMDes. Disini
masih
banyak
sekali
pemerintahpemerintah desa istilahnya di desa
Nglanggeran ini masih potensi yang
sementara sekarang ini belum dikelola
BUMDes. Disitu akan diserahkan kepada
BUMDes biar dikelola oleh BUMDes agar
semuanya bisa terorganisasi semua
kegiatan itu. (S3.W1. 409-420)
Salah satunya mungkin juga kayak
mungkin pengembangan pementasan
budaya seperti itu? Pertujunjukkan
kirab budaya seperti itu kan bisa
dirangkul lah? (S3.W1. 421-423)
Iyaa. seperti itu lah contohnya. (S3.W1.
424)
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LAMPIRAN 27

Kode Transkrip : S1.W1;S1.W2;S2.W1;S3.W1;S1.KTW1;S2.KTW1
Tema
: Aspek Manajerial

16. Pemanfaatan jaringan sosial dalam upaya membantu meraih prestasi/penghargaan atas pengelolaan usaha
BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
ini masuk ke aspek manajerial. Terus selanjutnya Pak, bagaimana Terus selanjutnya Pak, untuk aspek
bagaimana pemanfaatan atas kontak pemanfaatan kontak atau relasi yang manajerial
pak.
Bagaimana
atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri pemanfaatan kontak atau relasi yang
Tunas Mandiri dalam upaya membantu dalam upaya membantu meraih dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri
meraih
prestasi/penghargaan prestasi atau penghargaan misalnya dalam upaya membantu meraih
(pengakuan) pak atas pengelolaan pengakuan atas pengelolaan usaha prestasi atau penghargaan (pengakuan)
usaha BUMDes? pemanfaatannya BUMDes?
Bagaimana
disini atas pengelolaan usaha BUMDes Pak?
bagaimana? (S1.W2. 443-446)
pemanfaatan kontak atau relasi yang Menurut Bapak sendiri? (S3.W1. 425kita selalu memberi informasi itu yo pas dimiliki oleh BUMDes itu dari 429)
ada rapat-rapat gitu lho mas. rapat-rapat Pokdarwis,
kemenparekraf, Ya untuk pemanfaatan secara manajemen
baik rapat besar yang biasa itu dalam arti kemendespdtt itu pengakuan diberikan e memang disini ya kita andaikan bahwa
yang dilakukan seperti kalau di pengakuan
baik?
Gimana untuk manajemen BUMDes-nya saya akui
nglanggeran kita selalu ada malam selasa pemanfaatannya itu seperti apa? belum begitu karena tingkat personilnya
kliwonan. nah itu. itu kan kita bicarakan. Apakah diberikan informasi terus pengelola BUMDes itu sendiri yang masih
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atau
kita
informasikan
mengenai
pengembangan BUMDes lha itu. kalau di
desa itu setiap ada rapat yang berkaitan
dengan ya tinggal undangannya. kalau
undangannya saya itu disana itu BUMDes
saya persis bicara tentang perkembangan
BUMDes terus e kalau lain umpomo
sekarang saya kan RW ya di RW kan gitu.
(S1.W2. 447-455)
sama satu lagi Pak, yang kemarin itu
diberikan penghargaan berupa piagam
itu dari BBLM ya? (S1.W2. 456-457)
iya.
karena
kita
komunikasinya
maksudnya itu kita selalu mereka selalu
memberi komunikasi ke kita kita selalu
respon. lha itu. alasannya begitu mas. terus
yo maksudnya dianggap BUMDes
Nglanggeran ini jalan ya memang
kuncinya gini lho mas kita kalau
transparansi yo kalau kuncinya itu kita
setiap tahun bahkan sebelum tahun itu kita
selalu memberi informasi pengembangan
BUMDes. nah tapi di tahun maksudnya ini
sudah bulan mau november yo desember

dipelihara kerjasamanya gitu Pak?
(S2.W1. 263-270)
Jadi disisi lain kita harus menjaga
kepercayaan itu mas. dengan adanya relasi
Pokdarwis dan sebagainya dengan dinasdinas terkait kita harus menjaga
kepercayaan.
bagaimana
kita
pengembangan BUMDes ini sesuai
dengan arahan atau acuan terkait dengan
dinas terkait ataupun sisi lain terkait
dengan pola kerjasama dengan pokdarwis
ataupun UMKM yang ada di masyarakat
ini bisa berjalan dengan baik. nah nanti kan
usaha ini kan nanti akan memperkuat
bahwa BUMDes ini tidak hanya sebatas
nama tapi bagaimana penguatan ini juga
akan berkontribusi ke masyarakat.
(S2.W1. 271-279)
Harapannya juga bisa dikenal luas juga
di Indonesia ya Pak? (S2.W1. 280)
Iya. Seperti itu sih. nah sisi lain kita juga
sudah kan ini ada program baru di BRI.
Namanya BRI BRILIAN. Alhamdullilah
kita sudah masuk di 125 besar seluruh

kurang dan itu dalam pertemuan bulan
yang lalu memang kami menyampaikan
kepada BUMDes waktu BUMDes itu
menyampaikan laporan di tingkat desa.
Jadi tiap laporan tahunan itu. Saya
mengharapkan dari pengelola BUMDes
itu
bisa
menambah
personilnya
karyawannya untuk istilahnya penanganan
manajemennya karena ya karena semakin
banyak kegiatan unit usaha yang dikelola
oleh BUMDes kalau personilnya kurang
itu tentu saja itu tidak akan konsentrasi
dalam menangani BUMDes-nya. seperti
itu. (S3.W1. 430-441)
Jadi ada sedikit ada masalah
manajemennya ya Pak? Itu kan nanti
berdampak
langsung
juga
Pak
terhadap tata kelolanya itu ya Pak?
(S3.W1. 442-443)
Iyaa. Ya yang jelas itu. karena semua
menurut kami kegiatan sebagus apapun
kalau tidak didukung oleh manajemen
yang kuat yang bagus juga itu akan e
menjadi permasalahan. (S3.W1. 444-446)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
512

itu saya sudah siap siap merekap semua
hasil kegiatan di BUMDes. nah itu. di
januari itu saya harus melaporkan kegiatan
saya melalui e apa laporan SPD itu. lha itu.
seperti itu mas. itu kita sudah jalan seperti
itu mas. lha ini sebagai bentuk transparansi
sebagai bentuk komunikasi informasi. itu
sudah mencakup disitu mas. makanya
selalu dan laporan itu intinya itu biasanya
kita rangkap lima mas. lha e satu untuk
arsip nanti saya satunya untuk desa.
satunya untuk BPD. akhirnya kabupaten
kecamatan terus biasanya provinsi. itu
seperti itu mas. jadi laporan BUMDes
Tunas Mandiri Nglanggeran itu selalu
diminta itu. lha itu. (S1.W2. 460-476)

Indonesia. lha nanti harapannya ini yang Jadi disini boleh saya katakan itu terus
125 besar ini akan diambil 10 besar. nah bisa memanfaatkan kontak dan relasi
sekarang baru kita berlomba-lomba dari itu didalam mengatasi hal tersebut
125 BUMDes se-Indonesia ini berlomba- istilahnya bisa menyelesaikan masalah
lomba bagaimana kita mengakses nanti manajemen khususnya dalam hal ini
yang masuk 10 besar ini ya yang dapat personil gitu ya Pak? (S3.W1. 447-450)
CSR-nya Bank BRI lha yang entah dalam Iyaa. yang jelas itu. Jadi untuk menangani
konteks pengembangan kedepannya kita manajemen ini e tambah personil e SDMjuga belum tahu dikasih tahuin kalau nanti nya bisa komplit. Sehingga mulai dari
bisa masuk 10 besar nanti kita dapat organisasinya
manajemennya
seperti apa. kita juga belum tahu. nah ini keuangannya semuanya nanti bisa berjalan
kita baru berproses persiapan lah dengan baik. (S3.W1. 451-454)
bagaimana e nanti ini. terus disisi lain kita
juga ada daring (zoom meeting). (S2.W1.
281-292)
kalau boleh saya garisbawahi Pak, itu
terkait pengembangan BUMDesa juga
Pak yang desa BRILIAN itu dari BRI?
(S2.W1. 293-294)
Ha'a kalau nanti kita bisa masuk 10 besar
pasti kita akan masuk ke pengembangan.
(S2.W1. 295-296)
17. Pemanfaatan jaringan sosial dalam upaya mendapatkan akses tempat pemasaran
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
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bagaimana pemanfaatan kontak atau
relasi yang dimiliki oleh BUMDes
Tunas
Mandiri
dalam
upaya
mendapatkan akses tempat pemasaran?
pemanfaatannya bagaimana pak?
(S1.W2. 478-480)
ya kita anu seperti sekarang kita dulu
kerjasama dengan BRI Mall. lha itu.
pemanfaatannya kita harus melalui opo yo
tidak langsung pak saya daftar. ini produk
saya. nggak. disana ada seleksi mas yang
ketat. lha kalau kita kan harus kembali ke
produk kita. kualitas atau enggak. kan gitu.
nah itu juga kita harus e disitu. kita itu
berjuang bagaimana produk kita itu disana
itu diterima. waktu itu ada 100 ukm lho di
desa hanya diambil dua lima mas otomatis
tujuh puluh lima nggak diambil. itu kan
berat sekali. tapi alhamdullilah karena
produk kita memang berkualitas akhirnya
diterima. jadi tidak serta merta seperti itu.
lha kita perlu perjuangan itu kan gitu. itu.
contohnya kalau kita mau ke sekarang kita
nitip di ini toserba sambipitu. lha itu itu

Terus selanjutnya Pak, Bagaimana
pemanfaatan relasi yang dimiliki oleh
BUMDes Tunas Mandiri Pak dalam
upaya mendapatkan akses tempat
pemasaran? (S2.W1. 297-299)
Ya kita kalau pemanfaatan kontak ya itu
kita pertama yang tadi BRIMall kemudian
kita kan ada group WA BUMDes se-DIY
ada yang se-Indonesia kita juga masuk
disitu kita manfaatkan untuk kita kenalkan
produk kita disitu. (S2.W1. 300-303)

Tambahan
Pak,
Bagaimana
pemanfaatan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri
didalam upaya mendapatkan akses
tempat pemasaran? (S3.W1. 455-457)
Maksudnya? (S3.W1. 458)
E begini Pak maksudnya tadi kan sudah
disebutkan
ya
Pak.
Sudah
memanfaatkan pihak swasta juga ya
Pak dalam mengembangkan dan
memasarkan maggot dan ada juga yang
grosir itu kerjasama dengan distributor
dari perusahaan x sehingga ambil
barangnya dengan harga yang rendah
gitu ya Pak dan bisa memberikan
keuntungan ke BUMDes beda dengan
kalau agen mungkin sudah beda ya Pak.
untuk akses tempat pemasaran
mungkin juga telah kerjasama dengan
kemenparekraf gitu untuk unit wsata,
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
GunungKidul untuk mempromosikan
potensi desa gitu. Bagaimana Bapak
melihatnya sendiri? (S3.W1. 459-468)
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juga kita selalu mengontrol produk kita itu.
(S1.W2. 481-492)
ada ya pak yang disana? (S1.W2. 493)
ada. disana ada produk kita. (S1.W2. 494)
tadi kan BRI Mall ya? Toserba
sambipitu? Terus ada lagi pak tempat
pemasaran? (S1.W2. 495-496)
ada itu. kalau kita di pameran-pameran itu
tidak saya rinci secara rinci kita hanya
selalu laporannya kan karena e. (S1.W2.
497-498)
termasuk yang Karya Kreatif Indonesia
BI itu ya Pak? yang Griya Cokelat
Nglanggeran? (S1.W2. 499-500)
iya itu. pokoknya itu yo banyak sekali e
mas. (S1.W2. 501)

Ya secara langsung memang seperti itu.
Jadi dari BUMDes sendiri untuk
memasarkan barang-barang produknya
memang dia ada link-lah ada komunikasi
apakah itu lewat online ataukah lewat e
link kontak dengan teman-teman, dengan
rekan kerjanya seperti itu. Jadi tidak sulit
lagi dari pengelola BUMDes itu bisa
menggunakan
informasi
atau
menggunakan jaringan. Jadi untuk
pemasaran itu memang tidak secara
langsung hanya kita ketemu orang pada
orang lain tapi juga melalui rekan kerja
atau dengan instansi maupun dari swasta.
itu seperti itu. (S3.W1. 469-477)
Jadi disini juga dipasarkan melalui
jaringan online ya Pak? Misalnya
mungkin juga disini ada Traveloka,
Bukalapak terus mungkin tempattempat online lain yang bisa untuk
diakses gitu ya Pak? Kalau selama ini
yang pihak-pihak online itu mungkin
bisa ditembus? (S3.W1. 478-482)
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Sekarang ini mungkin masih tingkat lokal
ya Mas. Masih tingkat lokal. Jadi karena
produk-produknya juga belum lama dan
itu mungkin kalau istilahnya kalau dari
volume itu ya masih masih berawal. Jadi
untuk produknya belum banyak itu jadi
hanya di tingkat lokal. (S3.W1. 483-487)
18. Pemanfaatan jaringan sosial dalam upaya mengatasi masalah kelangkaan informasi pasar yang sering timbul pada
operasionalisasi usaha bisnis
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
[27/10 13.58] prismanto atmaji: Satu Bagaimana pemanfaatan kontak atau Selanjutnya
Pak,
Bagaimana
lagi Pak, itu dulu dapat informasi relasi
dalam
upaya
mengatasi pemanfaatan kontak atau relasi dalam
mengenai adanya suplier 2 agen kelangkaan informasi pasar Pak yang upaya mengatasi kelangkaan informasi
distributor pabrik langsung dari mana sering timbul dalam operasionalisasi pasar yang sering timbul pada
ya Pak? Apakah melalui relasi kolega usaha bisnis? Misalnya kelangkaan operasionalisasi usaha bisnis? Misalnya
atau teman gitu Pak? (S1.KTW1. 514- pasokan gitu? (S2.W1. 305-307)
kurangnya informasi pasar pada akses
kalau yang masalah itu kita kan punya tempat
517)
pemasaran,
kurangnya
[27/10 14.02] Pak Nasrodin Doga: Dulu usaha grosir nah itu kita bisa memberikan informasi tentang harga? begitu kan
dari teman mas (S1.KTW1. 518)
pasokan-pasokan ke warung-warung bisa juga Pak? Itu pemanfaatan kontak
selanjutnya
pak.
bagaimana kelontong. o disini ada kekurangan kita atau relasi kerjasamanya seperti apa ya
pemanfaatan kontak atau relasi dalam masuk situ dengan harga yang lebih murah Pak? (S3.W1. 488-493)
Istilahnya ketinggalan informasi ya.
upaya mengatasi kelangkaan informasi di pasaran. (S2.W1. 308-311)
pasar misalnya harga atau kualitas atau karena warung-warung kelontong itu Memang dari pengelola BUMDes-nya
apa yang sering timbul pada juga secara tidak langsung dibawah menurut kami dia selalu membuka
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operasionalisasi usaha bisnis itu? naungan BUMDesa juga ya Pak? informasi dan untuk masalah ketinggalan
harga itu saya kira dari antara tengkulak
bagaimana
apa
kerjasamanya? (S2.W1. 312-313)
komunikasinya itu? bagaimana untuk secara tidak langsung. iyaa. walaupun ada dari pihak-pihak swasta selalu koordinasi
juga yang diluar desa karena kan kita kan terus. Untuk setiap saat dia menggunakan
itu? (S1.W2. 502-507)
ya kalau disini kan saya kalau potensi kami scope-nya lebih luas kalau yang usaha unit informasi itu, menggunakan komunikasi
adalah griya cokelat to mas. lha itu yang grosir ini. (S2.W1. 314-316)
itu jadi tidak akan ketinggalan masalah
sekarang disitu yang banyak juga opo kalau secara langsung nggak ya harga maupun apa itu. setiap hari juga diproduk yang dihasilkan oleh desa. lha itu
updated terus. keliatannya seperti itu.
mungkin Pak? (S2.W1. 317)
untuk kelangkaan bahan baku kita sudah
antisipasi pakai sistim jaringan. jadi e kita Iyaa. Tapi kita tetap akses bagaimana sistemnya ya menggunakan sistem
pakai Gapoktan. lha itu. otomatis disitu pendapatan dan pemanfaatannya secara informasi itu. karena informasi sekarang
udah gampang. Jadi sekarang sudah bisa
kan bisa mengontrol itu mengontrol jangan luas. (S2.W1. 318-319)
sampai bisa kehabisan bahan baku. lha itu.
mendapatkan informasi itu melalui WA,
terus kalau yang lain seperti umpomo
melalui telpon maupun yang lain. Jadi
bahan baku yang lain. maksudnya itu to.
untuk mengatasi itu saya kira seperti itu.
seperti gula kan gitu. kita juga sudah ada
(S3.W1. 494-504)
jaringannya mas. jadi itu sudah tertata itu.
(S1.W2. 508-515)
kalau gula tadi jaringannya sama siapa
ya Pak? (S1.W2. 517)
itu ya sales itu. ada salesnya. (S1.W2. 518)
19. Pemanfaatan jaringan sosial pada upaya membantu penyebaran inovasi-inovasi operasional bisnis
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
bagaimana pemanfaatan kontak atau Terus selanjutnya Pak, Bagaimana Terus juga tambahan sedikit Pak, Ini
relasi
pada
upaya
membantu pemanfaatan kontak atau relasi pada kemarin saya dapat informasi juga
penyebaran inovasi-inovasi bisnis? yang upaya membantu penyebaran inovasi- katanya e BUMDes Tunas Mandiri juga
kayak tadi yang transaksi keuangan itu inovasi bisnis Pak? Misalnya tadi kita menggunakan produk BNIlink dan
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ya pak menjadi elektronik itu bisa.
sekarang juga informasinya udah
upload ke internet gitu ya pak? kalau
tanggapan bapak sendiri seperti apa?
(S1.W2. 520-524)
lha ya memang seperti itu sekarang. jadi e
opo kita selalu mengikuti trend. lha itu.
untuk supaya produk kita tetap opo yo
berkembang. (S1.W2. 525-526).

bisa mendapatkan BRIlink & BNIlink
seperti? Dulu ceritanya seperti apa sih
Pak kok bisa BUMDes Tunas Mandiri
itu mengadopsi itu? Saran dari pihak
mana? (S2.W1. 323-327)
karena kan kita terkait yang ke wisata dan
karena BUMDes juga sebagai mitranya
Pokdarwis Nglanggeran dengan kondisi
saat ini walaupun sebelum ada covid ini
kan kita sudah kerjasama dengan BRILink
tadi. Nah Pengunjung yang nggak bawa
uang tunai kan kita bisa mengakses disitu
hanya perlu menggesek lah seperti itu.
kondisi saat ini juga bisa membantu terkait
dengan kondisi pandemi harapannya kan
uang itu tidak uang tunai tapi langsung
transfer untuk pembelian tiket dan
sebagainya. dan itu prosesnya terkait
dengan pariwisata mas. kita masuk dengan
konsep bahwa padahal butuh terus kita
masuk ke Bank kita ajukan lha ternyata
bisa diajak kerjasama disitu. (S2.W1. 328338)

BRIlink untuk apa penyelesaian
masalah-masalah transaksi di unit
wisata? Misalnya ada wisatawan yang
tidak bisa membayar uang cash pakai
elektronik seperti itu? Betul ya Pak
seperti itu? (S3.W1. 281-286)
Iyaa iyaa. (S3.W1. 287)
Itu
juga
cukup
membantu
perkembangan BUMDes ya Pak?
(S3.W1. 288)
Ha'a jadi cukup membantu mungkin
permasalahan-permasalahan di BUMDes
jadi disitu juga selalu mengembangkan
bagaimana untuk menyelesaikan kalau
terjadi sesuatu atau permasalahan dari segi
pemasaran maupun di tingkat e secara
manajemennya itu memang disitu selalu
berinovasi diajak berpikir. (S3.W1. 289293)
Terus disini, Apakah terdapat biaya
agunan pada UED SP? (S3.W1. 893)
kalau di UED SP jaminannya itu hanya
kepercayaan. kepercayaan UED SP pada
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Berarti tadi yang inovasi-inovasi bisnis anggota. jadi tidak ada istilahnya agunan
tadi itu BUMDes sendiri ya Pak yang itu tidak ada. (S3.W1. 894-896)
menginisiasi atau mungkin ada
kerjasama dengan Pokdarwis juga?
(S2.W1. 340-342)
Ya ini kerjasama dengan Pokdarwis. ya
kita kan bermitra dengan Pokdarwis
bahwa lha iya dua pola ini yang harus kita
masuk. seperti penerapannya ada di loket
terus di griya cokelat. (S2.W1. 343-345).
20. Pemanfaatan jaringan sosial dalam membantu mendukung kinerja positif BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
bagaimana pemanfaatan kontak atau Terus, Bagaimana pemanfaatan kontak Terus selanjutnya Pak, disini kan kita
relasi dalam upaya mendukung kinerja atau relasi dalam upaya mendukung sudah bicara kinerja positif BUMDes ya
positif BUMDes Pak? Misalnya bidang kinerja positif BUMDes Pak? Misalnya Pak. Bagaimana pemanfaatan kontak
apa saja lah pak? bisa pupuk atau bidang ekonomi atau bidang sosial atau relasi keseluruhan ini didalam
grosir atau wisata gitu? (S1.W2. 527- seperti itu Pak bidang keuangan tadi? upaya mendukung kinerja positif
529)
Ada lagi nggak Pak? Mungkin dari BUMDes? Pendapat Bapak sendiri
maksudnya? (S1.W2. 530)
kelompok Pokdarwis ini bagaimana sih seperti apa sih? (S3.W1. 505-508)
komunikasinya (S1.W2. 531)
Pak mendukung kinerja positif Untuk unit wisata maupun pengelolaan
komunikasinya umpama yang grosir ya. BUMDes? (S2.W1. 347-351)
BUMDes ini secara keseluruhan saya lihat
itu kita sudah punya dua sales to. itu ooh terkait dengan ini saat kita laporan jadi untuk prospek kedepannya semua unit
biasanya fokus ke sales itu. kita kontrol ke kemudian saat kita ada kebutuhan yang kegiatan semua unit usaha yang dilakukan
sales itu. kalau pemasarannya mereka yang nanti akan kita ajukan untuk cari bantuan oleh BUMDes itu terus didukung oleh
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mencari sendiri. lha itu. tapi fokus ke
wilayah nglanggeran. terus untuk yang di
TPS itu kita produksi pupuk to. lha kita
akan kerjasama dengan e para penyuluh
pertanian di wilayah kecamatan di wilayah
kabupaten. nah itu. (S1.W2. 532-537)
sama satu lagi yang di wisata itu?
kerjasama dengan Pokdarwis ya Pak?
karang taruna? (S1.W2. 538-539)
o kalau yang pengelolaan disitu otomatis
kita kerjasamanya dengan Pokdarwis
dengan karang taruna. lha itu. seperti yang
awal tadi to. (S1.W2. 540-541)

lah akhirnya atau saat kita butuh sesuatu
hal yang berkaitan dengan Pokdarwis ya
kita harus masuk kesitu. Ibaratnya kita
begini apabila kita perlu data homestay.
lha itu kita akan ada komunikasi dengan
Pokdarwis. kemudian data pengunjung
juga kita komunikasi disitu. (S2.W1. 352357)

semua personil atau SDM yang kuat itu
nanti BUMDes Tunas Mandiri ini akan
berkembang lebih cepat dan akan
bermanfaat kepada masyarakat desa
Nglanggeran terutama pada peningkatan
PADesa terutama masyarakatnya nanti
ekonominya juga akan lebih baik. seperti
itu. (S3.W1. 509-516)
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LAMPIRAN 28

Kode Transkrip : S1.W1;S1.W2;S2.W1;S3.W1;S1.KTW1;S2.KTW1
Tema
: Aspek Tradisi

Jawaban Subjek 1
apakah masih ada kegiatan gotong
royong di masyarakat ya Pak? (S1.W2.
543)
masih kita. masih ada. (S1.W2. 544)
terus biasanya kegiatan gotong royong
itu dilaksanakan setiap satu minggu
sekali atau sebulan sekali ya Pak?
(S1.W2. 545-546)
kalau yang pasti satu bulan sekali mas.
(S1.W2. 547)
boleh diberikan contoh kegiatannya
Pak? (S1.W2. 548)
umpama pas kebetulan ada yang punya
hajat bongkar rumah. nah itu biasanya e
wilayah itu selalu yo tanpa diminta itu

21. Gotong-Royong
Jawaban Subjek 2
Terus gotong royong di masyarakat
masih Pak? (S2.W1. 358)
Masih. (S2.W1. 359)
Biasanya dilaksanakan seminggu sekali
atau sebulan sekali? (S2.W1. 360)
Biasanya Jumat bersih pagi. kalau yang di
wisata ini setiap hari sabtu. (S2.W1. 361)
Biasanya bentuknya seperti apa Pak?
(S2.W1. 362)
kalau yang di masyarakat ya bersih-bersih
jalan. (S2.W1. 363)

Jawaban Subjek 3
Terus selanjutnya Pak, Apakah masih
ada kegiatan gotong-royong? (S3.W1.
517)
Masih. Untuk Nglanggeran khususnya
desa
Nglanggeran
itu
masih
mengedepankan gotong-royong. Jadi
disini kenapa kami masih apa gotongroyong di desa Nglanggeran ini saya
sampaikan masih tetap berjalan. dengan
adanya gotong-royong ini ternyata semua
kesulitan semua masalah di tingkat desa
maupun di tingkat lembaga seperti di
BUMDes itu saling membantu itu ternyata
lebih cepat teratasi. semua permasalahan
itu dan terbukti disitu kalau tidak ada
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datang membantu. jadi seperti itu mas.
masih berjalan itu. tidak semua uang. lah
itu. (S1.W2. 549-551)

istilahnya pemikiran gotong-royongnya
tinggi itu kerjasama antara unit usaha yang
sudah berdiri dan unit usaha yang baru
berdiri itu tidak akan terjadi hubungan
yang baik. sebagai contoh tadi saya
sampaikan bahwa e unit usaha wisata,
UED SP itu lahirnya sudah lebih dulu
dibandingkan dengan pendirian BUMDes
itu semua kok menjadi unitnya BUMDes
itu kan hasil karena apa rasa gotongroyongnya
rasa
kepercayaannya
masyarakat itu pada sesama usaha itu.
seperti itu. jadi muncullah gotong-royong
itu yang diutamakan di desa Nglanggeran.
(S3.W1. 518-533)
Kalau boleh tahu sendiri Pak, Biasanya
disini itu gotong-royongnya macam
khususnya pembersihan jalan gitu ya
Pak? Boleh diceritakan Pak untuk
gotong-royongnya seperti apa Pak?
(S3.W1. 534-536)
Di masyarakat desa Nglanggeran gitu aja
itu yang jelas untuk gotong-royong setiap
jumat bersih tetap dilakukan oleh semua

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
522

masyarakat. kemudian disini kalau ada
masyarakat yang istilahnya ekonomi
sangat lemah dan tidak mampu disini
banyak sekali rumah-rumah masyarakat
yang istilahnya tidak bisa buat rumah itu
masyarakat ini secara serkiler secara andil
apa
punyanya
dibuatkan
untuk
membuatkan rumah. seperti itu. jadi rasa
solidaritas rasa gotong-royongnya untuk
mengangkat temannya itu masih ada.
untuk sebagai contoh disini Rt. 4 itu sudah
istilahnya orangnya janda punya anak satu
meninggal suaminya lha itu secara
musyawarah kemudian masyarakat itu
bergerak ada yang bantu kayunya, ada
yang bantu pasirnya, ada yang bantu
semennya seperti itu lah wujud dari rasa
gotong-royongnya. (S3.W1. 537-549)
22. Nyakruk
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya, apakah masih ada kegiatan Apakah masih ada kegiatan "nyakruk" Terus selanjutnya Pak, Apakah masih
"nyakruk" atau pos ronda di atau pos ronda? (S2.W1. 365)
ada kegiatan "nyakruk" atau pos
Masih. (S2.W1. 366)
masyarakat ya Pak? (S1.W2. 554-555)
ronda? (S3.W1. 565-566)
Masih. (S3.W1. 567)
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o masih. kita masih sampai saat ini ada.
tiap malam aja bisa dikontrol. mesti ada
itu. (S1.W2. 556-557)
terus. kalau boleh tahu pak? mengapa
kegiatan nyakruk atau pos ronda itu
tetap dilestarikan dan dilaksanakan ya?
(S1.W2. 558-559)
ya istilahnya ya hanya untuk apa ya
ibaratnya itu gampangane tirakatan lah.
maksudnya itu yo kita disamping untuk
jaga-jaga siapa tahu maksudnya ada halhal yang tidak kita inginkan tentang
kantibmas ya itu juga yang jelas itu disitu
kan kadang malah terjadi terjalin opo yo
sesuatu ide atau opo dari pas obrolan di
cakruk itu. itu seperti itu. (S1.W2. 560565)

Terus, Mengapa Pak kegiatan itu masih
dilestarikan dan dilaksanakan gitu
Pak? (S2.W1. 368-369)
karena e ronda ini kan disisi lain juga
menjaga keamanan lingkungan sisi lain
kita ada juga sistem jimpitan. nah jimpitan
ini kan nanti kan untuk kas RT lah.
kebutuhan-kebutuhan di RT masingmasing kan terpenuhi walaupun semuanya
belum jalan kan dalam arti ronda ini tapi di
tempat kami ada masih berjalan.
dibeberapa dusun juga masih berjalan.
(S2.W1. 370-375)

Mengapa Pak kegiatan itu tetap
dilestarikan dan dilaksanakan? (S3.W1.
568)
Ya itu e karena yang pertama e ini menjadi
suatu kewajiban. Jadi kegiatan masyarakat
di lingkugan itu kalau istilahnya sudah
aman itu masyarakat akan merasa nyaman
disitu. Jadi kenyamanan masyarakat hidup
di tingkat desa seperti itu kalau semuanya
aman itu akan nyaman. ya yang jelas ini
juga anjuran dari pemerintah, dari
pemerintah desa maupun dari pemerintah
kabupaten untuk disitu itu didirikan pos
ronda itu untuk apa. jadi kita harus tahu.
Jadi dari manfaat dari itu tidak hanya
sekadar membuat pos sebagai simbol tidak
tapi memang disitu dimanfaatkan untuk
istilahnya menjaga keamanan. seperti itu.
(S3.W1. 569-578)

23. Silahturahmi antarwarga
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya, apakah masih ada kegiatan Apakah masih ada tradisi silahturahmi Terus, Apakah masih ada kegiatan
silahturahmi antarwarga? (S1.W2. 567) antar warga? (S2.W1. 376)
silahturahmi antarwarga? (S3.W1. 580)
Masih. mash tetap ada. (S3.W1. 581)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
524

ohh ya masih ada (sambil tertawa) disitu. Seperti ada lebaran. kemudian kalau ada
(S1.W2. 568)
yang sakit ya kita nengok. (S2.W1. 377)
boleh diberikan contohnya Pak? seperti
kendurian gitu ya Pak? (S1.W2. 569)
ya kendurian. terus kalau disini itu setiap
malam jumat itu pasti ada sendiri disini. itu
kadang ada yang melibatkan itu tergantung
apanya yo keperluannya yang mendirikan
itu. kadang bisa sampai 3 rt kadang hanya
2 rt maksudnya yang diundang itu lho.
(S1.W2. 570-573)

Jawaban Subjek 1
oo masih mas. kalau pas disitu ada hajatan
itu mungkin bisa seratusan yang
membantu itu. seperti ada hajatan nikahan
atau apa itu. tapi scope warga. tapi yo
memberi makan itu (warga). (S1.W2. 577579)

24. Pertemuan warga
Jawaban Subjek 2
Masih. (S2.W1. 379)
Boleh dikasih bukti-buktinya seperti
apa? (S2.W1. 380)
kita di wisata ini ada pertemuan selasa
kliwon. kemudian pertemuan RT juga
masih ada. kemudian di kelompokkelompok tani itu juga masih ada

Boleh diberikan contoh-contohnya
Pak? (S3.W1. 582)
ya kegiatan silahturahmi antarwarga itu
disini banyak sekali ya salah satunya itu
kelompok RT. Itu setiap bulannya
pertemuan dan pertemuan secara rutin tapi
tempatnya berpindah-pindah di setiap
anggota kelompok RT. Jadi setiap
bulannya berpindah-pindah. seperti itu.
kemudian ada orang yang sakit selanjutnya
lingkungan itu mesti ingin menjenguk
secara
bersama-sama
gitu.
jadi
silahturahmi seperti itu mungkin ada
pengajian di tingkat warga. seperti itu.
(S3.W1. 583-590)
Jawaban Subjek 3
Ya masih. Disini untuk e ternyata bukan
hanya di tingkat RT mungkin di tingkat
dusun pun seperti masih ada seperti itu.
Jadi akan lebih sering ketemu akan lebih
mempererat persahabatan persaudaraan.
Jadi
disitu
tidak
enggan-enggan
masyarakat itu kalau istilahnya ada yang
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kayak
pementasan
wayang? pertemuan. terkait dengan kondisinya mempunyai permasalahan di tingkat
pementasan kirab budaya? (S1.W2. masing-masing lah seperti itu. (S2.W1. keluarga disitu ternyata tempatnya untuk
381-384)
menyelesaikan masalah. (S3.W1. 593580)
lha itu anu memang sudah setiap tahun
598)
memang pasti ada itu. jathilan. nek wayang
disini di padukuhan doga nggak. di
nglanggeran yang wayang itu. (S1.W2.
581-583)
25. Kehadiran warga pada pertemuan warga
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
apakah
disini
itu
acara-acara Disini itu acara-acara pertemuan warga Terus, Apakah disini itu acara-acara
pertemuan warga partisipannya masih partisipannya masih tinggi? (S2.W1. pertemuan warga partisipannya masih
tinggi ya pak? (S1.W2. 575-576)
378)
tinggi? (S3.W1. 591-592)
oo masih mas. kalau pas disitu ada hajatan Masih. (S2.W1. 379)
Ya masih. Disini untuk e ternyata bukan
itu mungkin bisa seratusan yang
hanya di tingkat RT mungkin di tingkat
membantu itu. seperti ada hajatan nikahan
dusun pun seperti masih ada seperti itu.
atau apa itu. tapi scope warga. tapi yo
Jadi akan lebih sering ketemu akan lebih
memberi makan itu (warga). (S1.W2. 577mempererat persahabatan persaudaraan.
579)
Jadi
disitu
tidak
enggan-enggan
masyarakat itu kalau istilahnya ada yang
mempunyai permasalahan di tingkat
keluarga disitu ternyata tempatnya untuk
menyelesaikan masalah. (S3.W1. 593598)
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26. Kaum muda aktif dalam pertemuan warga
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
apakah kaum muda (pemuda-pemudi) Apakah kaum muda pemuda-pemudi Sedikit saja Pak tambahan. Apakah
di desa nglanggeran itu masih aktif desa Nglanggeran itu masih aktif kaum muda pemuda-pemudi desa
terlibat di pertemuan warga ya Pak? terlibat pada pertemuan warga? Nglanggeran itu masih aktif terlibat
(S1.W2. 585-586)
(S2.W1. 385-386)
pada pertemuan warga ya? (S3.W1.
itu yang sekarang agak kikis kalau eee masih ada tapi nggak banyak tapi ada 599-600)
pertemuan warga lho. tapi kalau pemuda yang terlibat disitu. (S2.W1. 387- Yaa masih (menjawab dengan nada
pertemuan karang taruna lah scope dusun 388)
sendu). Jadi biasanya yang pemudi itu
lha itu masih ada. masih sering mereka Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya yang kurang ya. disini masih ada tapi tidak
kadang ngundang yang tua. maksudnya seperti apa? (S2.W1. 389)
untuk kapasitasnya sudah jarang sekali ada
saya sebagai ketua RW diundang itu. itu lha ya saat ada pertemuan di dusun itu ada pertemuan di pemuda-pemudi. Jadi karena
masih sering. (S1.W2. 587-590)
pelibatan pada pemudanya. di lingkup RT yo mungkin apa ya semangat dari mereka
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya juga ikut di pertemuan RT. (S2.W1. 390- sendiri sudah berubah selain itu untuk apa
391)
e istilahnya perkembangan zamannya
seperti apa? (S1.W2. 591)
ya keterlibatannya to? ya maksudnya
seperti ini akan membawa perubahan pada
seperti sekarang remaja masjid. lha itu
pemikiran-pemikiran anak muda sekarang
sering sekarang tanpa dikomando orang
ini. (S3.W1. 601-607)
tua sudah tahu o masjidnya kotor. lha terus
mereka membersihkan. lha tur kegiatan
yang lain seperti opo yo lha ini lampulampu dipinggir jalan itu kan anak-anak
muda itu. (S1.W2. 592-596)
27. Kaum muda kembali ke desa setelah ada daerah wisata
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Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya pak. apakah disini itu Terus, Apakah disini itu sekarang Terus selanjutnya Pak, Apakah disini
sekarang tingkat urbanisasi kaum tingkat urbanisasi kaum muda rendah? itu sekarang tingkat urbanisasi kaum
muda itu rendah ya? (S1.W2. 599-600) (S2.W1. 392-393)
muda rendah ya? (S3.W1. 608-609)
Maksudnya yang keluar negeri ya? Iyaa. (S2.W1. 394)
Iyaa. dengan adanya e banyak kegiatan di
(S1.W2. 601)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya tingkat desa yang disitu juga akan
mendatangkan penghasilan lha itu untuk
iya pak. yang keluar negeri atau keluar seperti apa ya? (S2.W1. 395)
karena banyak mayoritas pemuda istilahnya untuk keluar dari desa itu tidak
kota. (S1.W2. 602)
o sekarang disini rendah. kebanyakan di sekarang yang banyak terlibat di wisata. seperti tahun-tahun yang dulu. sekarang ini
desanya sendiri mulai seperti itu. tidak ikut mengelola disini. (S2.W1. 396-397)
keinginannya bekerja di lingkungannya
langsung lulus sekolah langsung keluar Banyak yang terlibat disini ya Pak? sendiri dan akan mendapatkan keuntungan
kalau dulu kan seperti itu kalau lulus (S2.W1. 398)
dari pekerjaan yang didapatkan di
kuliah langsung pergi. sekarang agak Iyaa. (S2.W1. 399)
lingkungannya sendiri. ya yang jelas
berkurang. (S1.W2. 603-606)
menurun kalau untuk yang keluar daerah.
(S3.W1. 610-616)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya
seperti apa? (S1.W2. 607)
ya
sekarang
kan
bukti-buktinya
pemudanya tambah banyak di rumah.
(S1.W2. 608-609)
Maksudnya juga mengakses pekerjaan
di desa? (S1.W2. 610)
iya itu. buktinya sekarang 154 itu pemuda
semua mas. (S1.W2. 611)
28. Keterlibatan generasi muda dalam penyelenggaraan tradisi budaya setempat
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Jawaban Subjek 1
Terus selanjutnya, apakah disini itu
keterlibatan kaum muda (pemudapemudi) pada penyelenggaraan acara
tradisi atau budaya dimasyarakat
masih tinggi ya? (S1.W2. 613-615)
masih. masih tinggi disini. (S1.W2. 616)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya
seperti apa? (S1.W2. 617)
lha yo bukti umpama ada yang seneng itu
opo e lagu-lagu berlatih lagu-lagu jawa.
ada jathilan. terus apa lagi. kalau disni
wayang itu nggak ada. di nglanggeran itu
yang seneng. (S1.W2. 618-620)

Jawaban Subjek 2
Terus, Apakah disini itu keterlibatan
kaum muda (pemuda-pemudi) pada
penyelenggaraan acara tradisi atau
budaya di masyarakat masih tinggi ya?
(S2.W1. 400-402)
Masih. (S2.W1. 403)
Menurut Bapak sendiri bukti-buktinya
seperti apa ya? (S2.W1. 404)
karena disini masih ada rasulan mas
setahun sekali. kemudian masih ada
kendurian pada hari-hari tertentu.
kemudian kalau disini apa namanya sapi
yang melahirkan punya anak ada tradisi
kenduri (momong pedet). terus wiwitan
juga masih ada di masyarakat. (S2.W1.
405-408)
Untuk pementasan tradisi atau budaya
sendiri apa aja Pak? (S2.W1. 409)
kayak ledhek. ada jathilan. ada karawitan.
ada gejog lesung. ada reog. terus kemudian
ada tari-tari. (S2.W1. 410-411)

Jawaban Subjek 3
Terus apakah disini itu keterlibatan
kaum muda pemuda-pemudi pada
penyelenggaraan acara tradisi atau
budaya di masyarakat masih tinggi ya?
(S3.W1. 618-620)
Iyaa masih berjalan tapi istilahnya ya
hanya sedang-sedang saja. Jadi disini
untuk kegiatan di tingkat e untuk
pemeliharaan tradisi maupun budaya di
lingkungan ya itu tadi karena pemikiran e
anak muda ini masih istilahnya masih
berangin-anginan ya kadang-kadang kalau
disitu ada e yang kegiatan sangat menarik
iyaa bisa semangat bareng-bareng tapi
setelah itu juga akan menurun
semangatnya. seperti itu. (S3.W1. 621627)
Ya disini ya mungkin seumpamanya
sebuah kesenian ya seperti jathilan.
(S3.W1. 630-631)
Ya seperti itu ya mungkin campursari.
(S3.W1. 633)
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29. Ada perubahan norma-norma sosial dalam masyarakat. Misalnya: unggah-ungguh, etika, saling menyapa,
menyambut tamu
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya pak. apakah benar di desa Terus, Apakah benar di desa Apakah benar di desa Nglanggeran ini
nglanggeran ini terjadi penurunan Nglanggeran ini terjadi penurunan terjadi penurunan tingkat cadangan
tingkat cadangan modal sosial ya Pak? terkait dengan tingkat cadangan modal modal sosial Pak? Itu kalau kaitannya
kalau kaitannya pada kaum muda sosial ya Pak? kaitannya dengan kaum mungkin dengan kaum muda sendiri
sendiri terkait cadangan modal sosial muda sendiri berkaitan dengan modal terkait cadangan modal sosial seperti
seperti apa ya pak? Boleh dijelaskan sosial seperti apa ya Pak? (S2.W1. 414- apa Pak? Mungkin kalau secara
dan diceritakan Pak? (indikator 417)
sederhanannya Pak indikatornya itu
cadangan modal sosial: aktif pada iyaa ada mas. karena saat ini itu kan zaman mungkin aktif pada pertemuan warga,
pertemuan warga, aktif terlibat pada serba digital. perkembangan zaman juga aktif terlibat pada penyelenggaraan
penyelenggaraan acara-acara tradisi banyak yang mengikuti (gadget dsb.). acara-acara tradisi atau budaya di
atau budaya di masyarakat, terkait (S2.W1. 418-419)
masyarakat, terkait dengan tindakan
dengan tindakan kriminalitas, perilaku, Berarti penyebabnya mungkin karena kriminalitas, prilaku, etika. seperti itu.
etika, dsb.) (S1.W2. 621-627)
perkembangan zaman? (S2.W1. 422)
itu seperti apa Pak Bapak melihatnya?
sekarang kalau kita lihat kalau etika itu anu iyaa. karena disisi lain juga untuk soal Apakah ada kecenderungan penurunan
maksudnya itu kadang apa yo. itu tradisi masih banyak yang kurang tahu lah. dibandingkan dulu? (S3.W1. 634-642)
kesalahan siapa itu nggak nganu itu. ya tradisi ini maksudnya untuk apa tujuannya Lha ya yang jelas untuk e dari tingkat
kalau soal istilah'e itu unggah-ungguh lah untuk apa. itu masih banyak yang kurang penurunan istilah'e budaya anak-anak
kalau wong jowo itu masih lah kalau disini memahami. hanya ikut-ikut aja lah. muda dengan tingkah laku-tingkah laku
maksudnya tidak serta merta langsung opo (S2.W1. 423-426)
yang dulu sekarang ini ya bagaimana ya
langsung tidak sopan itu yo masih banyak
mas. Jadi karena perkembangan zaman
yang sopan kalau disini. (S1.W2. 628-632)
maupun dari pengaruh teknologi yang
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Tapi boleh dibilang sedikit terjadi
penurunan dibandingkan yang dulu?
(S1.W2. 633-634)
oh iya. istilah'e itu bahasanya itu sekarang
kadang ora iso boso gitu. tidak bisa bahasa
terus ya kalau disini saya belum dengar
mas. selama disini saya juga nganu ya
kalau tindakan asusila itu ada. kadang ada
opo itu pemudi hamil tapi belum nikah itu
ada itu tapi tidak terus ada terus itu enggak.
(S1.W2. 635-639)
Tapi e pada intinya sedikit terjadi?
kecenderungan kearah penurunan
modal sosial ada? (S1.W2. 640-641)
iya ada. ada itu. (S1.W2. 642)

mungkin tidak bisa menempatkan pada
istilahnya tingkah lakunya. seperti itu. jadi
e kalau dulu itu memang e anak-anak
muda itu dengan orang tua takut kalau
seumpama orang tua sudah bilang seperti
apa pasti anak-anak itu pasti mengikuti
tapi sekarang ini dengan mungkin karena
orang tua secara tingkat pendidikannya
lebih rendah anak-anak sekarang mungkin
minimal SMA/SLTA namun e karena
istilahnya tingkah laku maupun sopan
santun sekarang ini sudah kayaknya udah
hampir luntur itu sehingga anak-anak
muda itu tidak bisa menempatkan bahwa
saya itu sebagai anak muda dengan anak
dengan orang tua itu kayaknya akan hilang
sehingga anak-anak itu tidak istilahnya
kalau apa dikasih peringatan seperti yang
dulu itu kayaknya sekarang itu tidak mau.
anak muda sekarang itu seperti itu. jadi
kalau berbuat salah tidak mau dibilangin
maunya istilah'e kalau dibilangin hatinya
sakit. seperti itu. (S3.W1. 643-660)
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Jadi
disitu
kalau
boleh
saya
garisbawahi itu berdampak juga pada
keeratan sosial di masyarakat pasti
ada? (S3.W1. 661-662)
Iyaa. Anak-anak sekarang itu inginnya
hanya maunya sendiri sedangkan kemauan
sendiri itu belum tentu benar untuk di
tingkat masyarakatnya belum tentu benar
seperti itu. (S3.W1. 663-665)
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LAMPIRAN 29

Kode Transkrip : S1.W1;S1.W2;S2.W1;S3.W1;S1.KTW1;S2.KTW1
Tema
: Aspek Demokrasi Representatif

30. Peranan jaringan sosial dalam mendorong & menekan pengambilan keputusan/kebijakan melalui cara
musyawarah mufakat
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada peranan jaringan sosial Terus ini, Adakah peranan jaringan Apakah ada peranan jaringan sosial itu
(keberadaan kontak atau relasi yang sosial terkait dengan pengambilan (keberadaan kontak atau relasi yang
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) kebijakan/keputusan oleh pengelola tadi Pak) didalam mendorong dan
didalam mendorong & menekan berdasarkan
cara
musyawarah menekan
pengambilan
pengambilan kebijakan/keputusan oleh mufakat? Apakah ada peranan disitu? kebijakan/keputusan oleh pengelola
pengelola
berdasarkan
cara (S2.W1. 428-430)
berdasarkan
cara
musyawarah
musyawarah
mufakat?
Boleh Ada. Jadi kita ada kebijakan-kebijakan itu mufakat? Itu boleh dijelaskan Pak? Itu
dijelaskan pak seperti apa pak? (S1.W2. mayoritas kita musyawarah mufakat. kan tadi Bapak sudah bilang itu kita
seperti halnya pada budidaya maggot ini selalu musyawarah di pendanaan modal
644-648)
itu selalu mas. dalam melakukan suatu kan kita musyawarah juga. kemudian ada untuk BUMDes melalui pemerintah
tindakan pasti kita selalu musyawarah. kebijakan-kebijakan yang lain pada saat desa itu terus kebijakan-kebijakan lain
(S1.W2. 649-650)
kita ada kebutuhan yang mendesak itu Pak seperti apa bisa disampaikan?
harus kita rembug ya kita pertemuan (S3.W1. 668-674)
langsung. (S2.W1. 431-435)
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Ya istilahnya untuk komunikasi e untuk
menentukan kebijakan ini memang semua
awalnya mulai dari tingkat musyawarah
dulu. Jadi dari tingkat musyawarah
perencanaan bagaimana untuk kita
istilahnya kita musyawarahkan. kalau
memang itu sudah istilahnya sudah
menjadi keputusan lha ya baru istilahnya
untuk bisa didanai bisa didukung dana apa
enggak bagaimana seperti itu. Jadi e dari
tingkat sosialisasinya seperti apa di tingkat
masyarakat. Jadi koordinasi seperti itu.
Awalnya
memang
semua
dari
musyawarah dari semua lembaga dari
semua tokoh masyarakat kita libatkan
semuanya. (S3.W1. 675-684)
31. Peranan jaringan sosial dalam mendorong & menekan pengambilan keputusan/kebijakan organisasi oleh pengelola
dengan memperhatikan asas kerakyatan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada peranan jaringan sosial Terus, Apakah ada peranan jaringan Terus e, apakah ada peranan jaringan
(keberadaan kontak atau relasi yang sosial Pak keberadaan kontak atau sosial (keberadaan kontak atau relasi
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) relasi didalam mendorong/menekan yang dimiliki oleh BUMDes Tunas
didalam mendorong & menekan pengambilan kebijakan atau keputusan Mandiri tadi Pak) didalam mendorong
pengambilan kebijakan/keputusan oleh oleh pengelola dengan tetap selalu dan menekan pengambilan kebijakan
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pengelola
dengan
tetap
selalu
memperhatikan
asas
kerakyatan
(dalam arti dari anggota, oleh anggota,
dan untuk anggota)? Boleh dijelaskan
dan diceritakan Pak seperti apa
menurut Bapak sendiri? (S1.W2. 652657)
lha iyo memang tujuannya itu mas
daripada BUMDes. untuk pemberdayaan.
(S1.W2. 658-659)

memperhatikan asas kerakyatan dalam
arti dari anggota, oleh anggota dan
untuk anggota gitu Pak? Jadi ada
peranan jaringan sosial nggak ya Pak
untuk kearah sana? (S2.W1. 436-441)
Ada. jadi ya kayak menampung aspirasi
gitu kan mas. Jadi kita juga menerima
masukan-masukan dari luar ataupun dari
anggota ataupun dari lingkup pemerintah
desa atau lingkup masyarakat. Ibaratnya
BUMDes ini seperti ini usahanya seperti
ini. ya kita akan menampung semuanya.
(S2.W1. 442-446)

atau keputusan oleh pengelola dengan
tetap selalu memperhatikan asas
kerakyatan Pak? Jadi dalam arti dari
anggota, oleh anggota, dan untuk
anggota seperti itu Pak? Jadi selalu
memperhatikan itu Pak? (S3.W1. 693698)
Lha iya itu memang bersumber dari
kebutuhan. Jadi apa e BUMDes itu
menciptakan lapangan kerja memang itu
beraspirasi mungkin dari tingkat bawah
dulu dari tingkat masyarakat sebagai
contoh istilahnya dari pengumpulan
sampah mereka. Jadi memang disitu
BUMDes sebenarnya juga membuka
kegiatan ibu-ibu yang istilahnya sih
memanfaatkan e istilahnya sampah yang
seperti botol-botol dimanfaatkan untuk
membuka kegiatan kerajinan seperti itu.
Jadi memang dianu dari bawah kemudian
disitu nanti kalau BUMDes kelola mau
bekerja disitu terus nanti hasilnya juga
akan tetap kembali pada masyarakat.
seperti itu. dan termasuk maggot-nya ini
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juga bukan hanya ingin dikelola oleh
BUMDes sendiri bisa masyarakat itu
ternak sendiri dengan kegiatannya mereka
mungkin bisa modal sendiri mungkin
jualnya bisa ke BUMDes. seperti itu.
(S3.W1. 699-712)
32. Peranan jaringan sosial dalam membentuk & menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis (prinsip
ketiga: etos mencintai kebenaran dan mengatakan kebenaran
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada peranan jaringan sosial Terus selanjutnya Pak, Apakah ada Selanjutnya Pak, Apakah ada peranan
(keberadaan kontak atau relasi yang peranan jaringan sosial yang dimiliki jaringan sosial (keberadaan kontak
dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri) oleh BUMDes Tunas Mandiri sendiri atau relasi yang dimiliki oleh BUMDes
didalam membentuk & menjaga didalam membentuk dan menjaga Tunas Mandiri tadi Pak) didalam
pemeliharaan tata kelola BUMDes yang pemeliharaan tata kelola BUMDes yang membentuk dan menjaga pemeliharaan
demokratis dalam arti pengelolaan demokratis dalam arti pengelolaan tata kelola BUMDes yang demokratis
tetap
berdasarkan
prinsip
etos tetap berdasarkan pada prinsip etos dalam
arti
pengelolaan
tetap
mencintai kebenaran dan mengatakan mencintai kebenaran dan mengatakan berdasarkan prinsip etos mencintai
kebenaran? (S1.W2. 660-664)
kebenaran? (S2.W1. 447-450)
kebenaran
dan
mengatakan
kita selalu terbuka istilah'e nggak ada yang Iyaa. (S2.W1. 451)
kebenaran? Ada peranan disitu juga ya
kita tutup-tutupi itu lho mas. kegiatannya Seperti apa sih Pak pendapat Bapak? Pak? (S3.W1. 713-718)
yo seperti itu kan gitu. (S1.W2. 665-666) (S2.W1. 452)
Ada ada. (S3.W1. 719)
kita seperti voting mana yang kuat dan
banyak dukungan ya kita ambil disitu. kan
demokratisnya disitu. (S2.W1. 453-454)
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Penyampaian informasi juga ya Pak?
(S2.W1. 455)
Iyaa. Apa yang kita dapat ya kita
sampaikan kalau ini untuk BUMDes yang
lebih baik. (S2.W1. 457-458)
33. Adanya kepercayaan antara anggota dan mitra badan usaha terhadap pengelola
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada kepercayaan antara Apakah ada kepercayaan antara Apakah ada kepercayaan antara
anggota dan mitra dengan pengelola anggota dan mitra dengan pengelola anggota dan mitra dengan pengelola
badan usaha BUMDes Tunas Mandiri badan usaha? (S2.W1. 459-460)
badan usaha BUMDes Tunas Mandiri
ya Pak? Menurut Bapak sendiri Ada. kepercayaan itu baik dan kemudian Pak? Itu Bapak sendiri melihatnya
juga kalau mitra bisa ada kesepakatan bagaimana? (S3.W1. 720-722)
bagaimana? (S1.W2. 667-669)
ya itu bisa dilihat dari apa ya. maksudnya bersama ada perjanjian juga. itu seperti Iyaa ada. Ya yang jelas untuk pengelolaan
keterlibatannya kan kita selalu continue pengikat kita selain dari sisi ikatan kepercayaan pada dari pengelola usaha
dan tidak pernah ada istilah'e itu semacam emosional ya diluar perjanjian. (S2.W1. (unit usaha) itu sebagai contoh untuk UED
kritik. lha itu. itu kan berarti berjalan. 461-463)
SP. UED SP jadi e dari hasil beberapa
(S1.W2. 670-672)
UED SP itu kan sudah diatur memberikan
keuntungan pada BUMDes-nya untuk
dikelola untuk dikembangkan disitu. Jadi
secara singkat kepercayaan itu sudah kita
serahkan kepada BUMDes-nya kita
percaya yang penting kan udah ada yang
ngawasi sendiri istilahnya didalam
perjalanan BUMDes-nya sudah ada
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Jawaban Subjek 1
Jadi disni untuk perjuangannya kita di
Nglanggeran ini mas itu memang murni
kita e ibaratnya kita tidak berusaha sendiri
itu desa juga nggak ada kompensasi atau
apa ya namanya upah itu nggak ada. jadi
kita ber-empat itu memang murni mas. jadi
kita bergerak itu ya apa ya ya seperti
ibaratnya kalau kita punya usaha sendiri
gitu lho mas. jadi kayak kita punya PT atau
CV gitu mas. jadi kalau kita anteng berarti
kita nggak dapat apa-apa. lha itu. jadi
kalau itu kalau saya pengen istilahnya o
bulan ini saya pengen punya penghasilan
sekian berarti saya harus bagaimana untuk
mengupayakan itu. lha itu dari kita sendiri.
tapi kalau sampai jual kita nggak gitu mas.

pengawasnya udah ada pemerintah desa.
Jadi kepercayaan dari tingkat pengelola
untuk unit usahanya seperti itu. seperti
pengelola wisatanya seperti Pokdarwisnya sudah percaya pada BUMDes.
(S3.W1. 723-733)
34. Adanya rasa kepercayaan antarpengelola
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah saat ini ada rasa kepercayaan Jadi disini pengelolaannya sudah
yang terjalin antarpengelola BUMDes didasarkan pada kepercayaan ya Pak?
Tunas Mandiri Pak? kan ada komisaris, (S3.W1. 734-735)
direktur, terus bapak sendiri, terus ibu Iyaa. Nggeh mas. (S3.W1. 736)
surgiyanti, terus bapak sugeng itu
masih ada ya Pak? (S2.W1. 464-467)
Ada. (S2.W1. 468)
itu dampaknya seperti apa sih Pak
untuk BUMDes sendiri? Apakah bisa
menyatu bisa kompak gitu lah Pak
intinya? (S2.W1. 469-470)
karena kan kita punya kesibukan masingmasing tidak hanya mengurusi BUMDes.
kadang ada yang mengeluh ada kita yang
percaya juga. saat ada yang luar daerah
dari setiap tim tadi (pengelola BUMDes)
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kita masih di alur. karena apa yang kita
kelola maksudnya potensi yang kita kelola
itu tidak seperti itu malah kita bisa
mencarikan solusi. lha itu. seperti di
homestay itu untuk perbaikan homestay itu
BUMDes kerjasama dengan Pokdarwis
karena yang mengelola homestay kan
Pokdarwis ya. itu kita BUMDes itu
kerjasama dengan pihak ketiga. kita berani
meminjam dana itu 2,6 milyar dari PT
SMF. yang menggunakan itu tahap
pertama itu dulu 24 orang trus untuk tahap
kedua ini ada 17 orang. itu mas yang
mendapatkan dananya dan maksimal 100
juta. lha itu menjadi tanggung-jawab
BUMDes mas. itu sebetulnya hal yang
sangat memerlukan energi yang luar biasa
karena kalau dengan pihak ketiga itu
memang dia istilah'e jasanya itu tidak ada
jasalah bagi mereka wong jasanya itu
kembali ke BUMDes. tapi dari BUMDes
sendiri itu energi yang harus sangat
konsentrasinya tinggi mas soalnya ya
seperti kita akhirnya BUMDes itu seperti

ada masukan ya kita tampung. kemudian
ada masukan dari luar o ini sesuai. terus
untuk internal kita karena mereka juga
punya kesibukan masing-masing ya kita
harus tetap saling komunikasi. walaupun
ya ada naik turun tidak terus stagnan terus.
ya bisa dibilang fluktuatiflah secara
kasarnya seperti itu. (S2.W1. 471-478)
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punya bank jadi tiap bulan kita harus ada
debt
collector-nya
yang
mintain
maksudnya ngoyak-ngoyak yang kemarin
pinjam walaupun jasanya sangat ya itu.
kalau untuk usaha itu tidak terasa itu mas.
tapi kan kalau dengan pihak ketiga yang
namanya BUMN seperti itu memang dana
harus kembali. (S1.W1. 104-133)
35. Peranan jaringan sosial dalam membentuk & menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis (prinsip
kedua: kepercayaan)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya. Menurut pendapat Bapak, Apakah benar jalannya operasional Jadi disini pengelolaannya sudah
apakah jalannya operasional kegiatan kegiatan usaha BUMDes Tunas didasarkan pada kepercayaan ya Pak?
usaha BUMDes Tunas Mandiri sudah Mandiri sudah didasarkan pada prinsip (S3.W1. 734-735)
didasarkan pada prinsip dalam dalam kerangka kerja sistem demokrasi Iyaa. Nggeh mas. (S3.W1. 736)
kerangka kerja sistem demokrasi berbasis kepercayaan? (S2.W1. 479berbasis kepercayaan ya? (S1.W2. 673- 481)
iyaa. kita tetap usahakan seperti itu.
676)
lha ya itu. yang aneh itu sekarang mau (S2.W1. 482)
mencari
umpomo
generasi
untuk
BUMDes itu agak sulit. misal'e harus
punya jiwa sosial. lha itu yang sekarang
susah. wong BUMDes itu juga seperti
kami walaupun direktur itu kalau saya
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nggak kerja keras saya nggak dapat apaapa mas. kan gitu. (S1.W2. 677-681)
36. Pengelola selalu memberikan informasi up to date tentang adanya kegiatan wisata kepada masyarakat (Unsur
Transparansi dan Keterbukaan)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
lha iya itu. ya ini seperti kita kan masuk ke kalau kita penyampaian informasi. ada Jadi untuk di tingkat lokalnya tingkat desa
desa brilian ya. kita selalu komunikasi forum-forum tertentu 35 hari malam selasa sendiri dari BUMDes itu karena di
dengan pengurus opo yang dilapangan. kliwon. kemudian ada informasi yang BUMDes pengurus BUMDes itu apa
seperti saya minta kepada mas aris. mendesak dari kementrian pdtt BUMDes organisasinya pengurusnya personilnya
(S1.W2. 687-689)
yang ada wisatanya harus seperti ini. terus, juga
melibatkan
dari
Pokdarwis,
Juga melalui desa juga ya pak? (S1.W2. realtime kunjungan yang ada di melibatkan dari tokoh masyarakat juga
Nglanggeran ini selalu ter-update semua dari kegiatan usaha-usaha yang lain. Jadi
691)
melalui desa bisa. (S1.W2. 692)
orang itu bisa tahu ataupun melihat. o di secara cepat karena setiap hari setiap bulan
kalau boleh tahu desa brilian itu apa desa Nglanggeran hari ini sekian sekian. mungkin disitu sudah ada personilnya jadi
jadi kita terapkan sistem keterbukaan. informasi ini bisa langsung disampaikan
pak? (S1.W2. 693)
itu kan kita masuk ke 125 desa brilian BRI. (S2.W1. 487-493)
pada kelompok-kelompok maupun dari
inkubasi desa brilian. dari dulu kita sudah
kegiatan usaha-usaha itu. (S3.W1. 740ikut tiga kali nih. dulu dari seluruh
747)
Indonesia terus sekarang sudah diambil
Jadi secara tidak langsung sudah bisa
125 nanti dari 125 itu mau diambil 10. lha
disampaikan kepada masyarakat ya
itu. (S1.W2. 694-697)
Pak? (S3.W1. 748-749)
Iyaa. Jadi sudah ada keterwakilan dari
Inkubasi desa brilian dari? (S1.W2.
semua unsur. semua itu. jadi akan lebih
698)
cepat. (S3.W1. 750-751)
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BRI. lah ini kan saya harus punya hal-hal
yang baru opo kegiatan masyarakat yang
baru-baru itu. jadi supaya menambah opo
nilai kan gitu. kalau enggak ya saya nanti
nganu kan gitu. (S1.W2. 699-701)
37. Pengelola selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes Tunas Mandiri kepada elemen
masyarakat atau stakeholder yang terkait (Unsur Transparansi dan Keterbukaan)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
lha iyo itu tadi yang awal. kita tiap tahun Iyaa. ada laporan. (S2.W1. 498)
Ini untuk laporan pertanggungjawaban
sekali. umpomo kita sudah buat hasil kita ada pertemuan akhir tahun di balai kegiatan keuangan itu memang dari
laporan kegiatan selama setahun disitu kan desa selama satu tahun sekali. (S2.W1. BUMDes ke pemerintah desa itu setahun
nanti ada berita acara dari BPD. ini 501-502)
sekali. Jadi yang jelas itu laporan
diterima
laporannya.
baru
kita ya intinya kita sampaikan laporannya ke pertanggungjawaban
pengelolaan
sebarluaskan. lha itu. (S1.W2. 720-723)
pemerintah desa. (S2.W1. 508)
BUMDes pada pemerintah desa setahun
Di balai desa terus nanti akhirnya di rapatsekali. Jadi setelah akhir tahun baru
rapat kadang saya diundang. itu yang
laporan. seperti itu. Jadi e untuk istilahnya
diundang pada penyampaian laporan
memberikan kewajiban memberikan
pertanggungjawaban itu sampai Pak
informasi kepada masyarakat itu adalah
Camat lho mas. (S1.W2. 726-728)
pemerintah desa. (S3.W1. 756-762)
ya yang jelas Pak Lurah. terus BPD. terus
Ada. Jadi disitu kan diterbitkan sebuah
masyarakat. terus pihak terkait yo seperti
buku
laporan
keuangan
laporan
kecamatan. kadang akhirnya kita bisa ke
pertanggungjawaban
pengelolaan
kabupaten. makanya nanti laporan itu
BUMDes setiap tahun. Jadi juga laporan di
sudah selesai to diterima. ooh nanti baru
tingkat kabupaten maupun di tingkat
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kita bandel terus nanti kita sampaikan.
(S1.W2. 732-735)

provinsi itu meskipun dalam pelaporan
istilahnya tidak seperti istilah'e ki RAT
koperasi ndak tapi karena disitu e
BUMDes
itu
miliknya
istilahnya
perusahaan
desa
melaporkan
ke
pemerintah desa dan juga secara tertulis itu
dibuatkan buku laporan untuk pemerintah
kabupaten maupun pemerintah provinsi.
seperti itu. (S3.W1. 767-774)
38. Peranan jaringan sosial dalam mendorong dan menjaga pembentukan serta pemeliharaan tata kelola BUMDes
yang demokratis (Prinsip pertama: Transparansi dan Keterbukaan)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Menurut pendapat Bapak, Apakah Menurut pendapat Bapak, Pengelolaan Terus. Selanjutnya Pak, Berarti
pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri BUMDes oleh pengelolanya sudah pengelolaan BUMDes Tunas Mandiri
oleh pengelolanya sudah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan sudah dijalankan berdasarkan prinsip
berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan ya? (S2.W1. 509-510)
transparansi dan keterbukaan ya Pak?
Iyaa. Seperti halnya terkait dengan (S3.W1. 775-777)
keterbukaan ya? (S1.W2. 736-738)
selama kami itu seperti itu. (S1.W2. 739) penyampaian informasi mengenai data Iyaa. itu seperti itu. (S3.W1. 778)
kunjungan. terus juga penyampaian
informasi
terkait
dengan
laporan
pertanggungjawaban keuangan yang
selama ini kita lakukan setiap satu kali tiap
tahunnya di balai desa. (S2.W1. 511-514)
39. Adanya kegiatan regenerasi pengelola BUMDes tiap waktu/periode tertentu
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Jawaban Subjek 1
Apakah ada kegiatan regenerasi
pengelola BUMDes Tunas Mandiri ya?
Biasanya regenerasi itu dilakukan tiap
rentang waktu berapa ya? (S1.W2. 740741)
ada. kita selalu regenerasi itu ya kalau
kami itu empat tahun sebetulnya. (S1.W2.
742-743)
empat tahun sekali pak? (S1.W2. 744)
iya mas. (S1.W2. 745)

Jawaban Subjek 2
Apakah ada kegiatan regenerasi
pengelola BUMDes Tunas Mandiri
Pak? (S2.W1. 515-516)
Ada. karena kita kan ada periode. untuk
saat ini kita hanya sampai di tahun 2021.
nah kita nggak tahu besok tahun 2021
apakah ada.. itu kan kebijakan dari
pemerintah desa ya apakah ada pengganti
atau tidak atau seperti apa. ya pada intinya
ya kita harapannya ada regenerasi tiap
empat tahun sekali. Biar nanti kan ada
perubahan yang mungkin kita belum tahu
ada orang baru yang masuk o ini ada
informasi seperti ini punya bukti atau
punya gagasan yang lebih baik untuk
pengembangan BUMDes ya kita nggak
masalah. itu kan kebijakan dari pemerintah
desa. (S2.W1. 517-525)

Jawaban Subjek 3
Selanjutnya Pak, Apakah ada kegiatan
regenerasi pengelola BUMDes Tunas
Mandiri? (S3.W1. 780-781)
Ya itu rencanannya memang seperti itu.
Jadi harapan kami selaku pengawas
sewaktu laporan kemarin itu kan istilahnya
minta istilah'e bisa merekrut karyawan
baru atau petugas baru agar jalannya
BUMDes
itu
nanti
dengan
perkembangannya bisa semua ditangani
dengan baik. seperti itu. (S3.W1. 782-786)
Itu regenerasi itu akan dilakukan tiap
rentang waktu berapa Pak? Apakah 4
tahun sekali atau 5 tahun sekali?
(S3.W1. 787-788)
Jadi untuk e masa jabatan kepengurusan
itu sesuai dengan ADART itu dilakukan
tiga tahun sekali meskipun nanti masih
bisa diangkat kembali. jadi tiap tiga tahun
akan
dilakukan
regenerasi
atau
reorganisasi BUMDes. seperti itu.
(S3.W1. 789-792)
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40. Peranan jaringan sosial dalam menjaga pemeliharaan tata kelola BUMDes yang demokratis (pengaruhnya pada
sikap pengelola dalam melayani anggotanya)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah dengan adanya jaringan sosial Menurut pendapat Bapak, Apakah Apakah adanya jaringan sosial (kontak
(kontak
atau
relasi)
dapat dengan adanya jaringan sosial kontak atau relasi) dapat mempengaruhi sikap
mempengaruhi sikap pengelola didalam atau relasi dapat mempengaruhi sikap pengelola dalam melayani anggotanya
melayani
anggotanya
ya
Pak? pengelola didalam melayani anggotanya Pak? Maksudnya pengelola menjadi
Maksudnya pengelola menjadi lebih ya Pak? Maksudnya pengelola bisa lebih ramah gitu Pak? (S3.W1. 794-796)
ramah gitu Pak? (S1.W2. 746-748)
menjadi lebih ramah gitu? (S2.W1. 526- Ya itu yang jelas ada pengaruhnya dengan
lha iya itu pengaruhnya positif yo. (S1.W2. 529)
adanya relasi tadi. Memang perlu
749)
Iyaa. (S2.W1. 530)
istilahnya sikap-sikap itu kan kalau kita
menerima tamu mestinya harus bersikap
seperti apa itu ada pengaruhnya di tingkat
pelayanan dari pengelolaan BUMDes.
(S3.W1. 797-800)
41. Peranan jaringan sosial guna membantu mencegah atau meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin
dilakukan oleh pengelola BUMDes pada pengelolaan usaha-usaha BUMDes
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada peranan jaringan sosial Iyaa. Jadi karena jaringan sosial itu kan Ada. (S3.W1. 807)
(kontak atau relasi) didalam mencegah bicara tentang banyak ya mas. jadi kita Iyaa. Terutama kalau begitu yo kami
lebih
berhati-hati
dalam sendiri dan teman-teman mungkin dari Pak
atau
meminimalisir harus
adanya/kemungkinan
terjadinya memberikan informasi atau penyampaian Lurah sendiri karena dia juga menjadi
tindakan-tindakan kejahatan yang agar tidak terjadi pemikiran yang pengawas pengelolaan BUMDes dan kami
juga selalu istilahnya melihat aturannya
mungkin dilakukan oleh pengelola ya
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Pak? Boleh dijelaskan Pak seperti apa kontradiktif atau negatif. (S2.W1. 539- kalau memang itu untuk menjalankan itu
kayaknya itu tidak sesuai dengan aturan
Pak peranan kontak atau relasi 542)
tersebut? (S1.W2. 750-754)
Secara sederhananya kita itu diawasi yang sebenarnya ya kita tegur saja karena
ya maksudnya itu kan secara langsung ya lah ya Pak dengan jaringan-jaringan ini sebelum terlambat yo. kami tidak
mas. pengawasannya kita kan umpama o sosial itu. jangan sampai kita juga menunggu lama-lama. Jadi jangan sampai
kita kan sekarang punya empat unit yo lha memcahkan kepercayaan yang sudah istilahnya kalau barang itu istilah'e sudah
itu kan saya kan tidak disitu kan tidak ter- terbangun. (S2.W1. 543-545)
keliru jangan sampai kita biarkan dan
handle dalam arti kegiatan waktu itu pas Iyaa Mas. (S2.W1. 546)
selanjutnya segera kita atasi. (S3.W1. 809kebetulan saya kemana. itu tidak ter816)
handle to. nanti pasti ada pengawasan dari
itu dari BPD dari Pak Lurah kan gitu.
(S1.W2. 755-759)
42. Peranan jaringan sosial guna membantu dalam hal pengawasan (monitoring) pengelolaan usaha-usaha bisnis
BUMDes yang dijalankan oleh pengelola secara benar
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
ada. maksudnya kalau ada hal yang Iyaa Mas. (S2.W1. 546)
Berarti boleh saya garisbawahi disini
sifatnya negatif disampaikan yang positif
pengawasannya
mungkin
bisa
juga disampaikan. seperti itu. karena ya itu
dilakukan diberikan seperti oleh
yang njenengan tanyakan itu kita itu belum
pemerintah desa, Pokdarwis, BPD
terjadi lho mas. kita juga masih amanbegitu ya Pak? (S3.W1. 817-819)
aman saja jadi kita mau njawab ki piye yo
Iyaa. Termasuk juga masyarakat. tokoh
karena kita masih aman-aman. kan gitu.
masyarakat. karena kami tanpa istilahnya
(S1.W2. 763-767)
kalau disitu pengelola istilah'e ki
masyarakat juga melihat kegiatan, melihat
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pengelolaan seperti apa. jadi kami sendiri
selaku disitu sebagai strukturnya itu
sebagai pengawas
BUMDes juga
menerima informasi dari masyarakat.
disatu sisi saya selaku BPD desa
Nglanggeran disatu sisi juga sebagai
pengawas BUMDes. jadi kami juga selalu
menerima informasi menerima aspirasi
dari masyarakat. seperti itu. (S3.W1. 820827)
Ohh berarti itu ada bantuan ya Pak?
(S3.W1. 828)
Iyaa. ada bantuan masyarakat juga.
(S3.W1. 829)
43. Adanya pertemuan rutin tiap bulan antara pengelola dengan anggota
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
selanjutnya, kalau boleh tahu tiap [12/11 09.11] Pak Heru Nglanggeran: tanggal berapa rapat rutin bulanan Selamat pagi mas, tgl 12 mas (S2.KTW1.
BUMDes Tunas Mandiri dilaksanakan? 142)
(S1.W1. 483-484)
kalau dulu sebelum covid, setelah covid ini
saya hanya sering hanya sama bendahara
sama sekretaris pas kita diwaktu-waktu
ada acara event-event e kebetulan mau ada
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e zoom meeting sama kementerian ini
bagaimana kan gitu. biasanya saya gitu.
(S1.W1. 485-488)
tapi normalnya dulu? (S1.W1. 489)
normalnya itu setiap tanggal 12 malam per
bulan. kesepakatannya ya seperti itu mas.
waktu itu jalan itu seperti itu. jadi setiap
tanggal 12 malam kita rapat bersama
pengurus semua pengurus biasaya juga
sama Pokdarwis kita ikutkan karena secara
mayoritas yang kita kelola adalah dari
sana. (S1.W1. 490-494)
44. Peranan jaringan sosial dalam hal membantu mempengaruhi sikap pengelola dalam pengelolaan usaha-usaha bisnis
BUMDes (Pengelola menjadi mempunyai sikap aspiratif terhadap anggotanya)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
ya kita kan disini selalu memberikan Iyaa. (S2.W1. 551)
Iyaa. Ada. karena masyarakat itu kan
informasi yang sebenar-benarnya. terus
selalu selalu berhubungan langsung. Kalau
tiap pertemuan-pertemuan itu disitu jadi
yang berhubungan langsung itu kan
selama ini yang saya rasakan itu adem
istilah'e setiap hari ada itu kan istilahnya
ayem lah itu. nggak pernah terjadi sesuatu.
pengelolaan sampah kemudian wisatanya.
ya masyarakat selalu memberikan respond
kalau yang lain (unit lain) itu mungkin bisa
positif lah gitu. (S1.W2. 774-777)
berlangsung satu bulan sekali ketemu tapi
ya kalau pengelolaan sampah atau wisata
itu kan setiap hari ketemu. Jadi tetap ada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
548

jaringan sosial yang terjadi disitu. (S3.W1.
834-840)
45. Peranan jaringan sosial dalam mempengaruhi sikap pengelola dalam pengelolaan usaha-usaha bisnis BUMDes
(Pengelola didorong untuk mengelola usaha-usaha bisnis BUMDes dengan memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan)
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Apakah ada peranan jaringan sosial Menurut Pendapat Bapak, Apakah ada Iyaa. Ada. Lha yang jelas karena disini itu
didalam mempengaruhi sikap pengelola peranan jaringan sosial kontak atau istilahya saya ambil satu contoh yaitu unit
dalam mengelola unit-unit usaha relasi didalam mempengaruhi sikap wisata ya. Untuk kelestarian alam karena
BUMDes Tunas Mandiri dengan selalu pengelola dalam mengelola unit-unit disini itu wisatanya wisata alam jadi wisata
memperhatikan dan menekankan pada usaha BUMDes Tunas Mandiri dengan alam e disitu memang ada larang-larangan
aspek kelestarian lingkungan? (S1.W2. selalu memperhatikan dan menekankan istilahnya untuk melestarikan lingkungan
779-783)
pada aspek kelestarian lingkungan itu istilah'e itu pengrusakan ataukah disitu
lha iya memang kita tujuannya itu. gitu? (S2.W1. 552-556)
dengan keasrian gunung api purba itu tetap
(S1.W2. 784)
Iyaa. seperti halnya sampah. bagaimana asri seperti itu. makanya seperti jalan pun
ada peranan jaringan sosial ya Pak? kita memberikan pelayanan pengambilan tidak boleh dibuat sebaik/sebagus apapun
sampah agar tidak berceceran atau karena ya disitu berusaha untuk tetap
(S1.W2. 785)
ya ada. umpomo kita akan e selalu berjatuhan kemudian nanti bagaimana melestarikan istilah'e alam. seperti itu.
menekankan e kearifan lokalnya. jadi memberikan
pelayanan
kepada termasuk e tumbuh-tumbuhan dan
seperti saya kan memang BUMDes di pengunjung tidak seenaknya yaitu harus mungkin satwanya. seperti itu. tetap
Nglanggeran ini menurut saya dan yang sesuai dengan protokol atau prosedur yang terjalin seperti itu. (S3.W1. 847-856)
saya lakukan nggak pernah gembar- ada. (S2.W1. 557-561)
Berarti ada tekanan kearah situ ya Pak?
gembor istilah'e tahu nggak? gembar(S3.W1. 857)
gembor. istilah'e itu banyak ngomong.
Iyaa. (S3.W1. 858)
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karena
pada
prinsip
saya
itu
memberdayakan dari masyarakat di desa
nglanggeran ini. itu. tapi yo kita tidak
merubah sistem atau keadaan istilah'e itu
sumber alam yang ada di desa
nglanggeran. (S1.W2. 786-792)
berarti boleh dibilang e pengelolaannya
tetap harus dilakukan dengan berdasar
pada aspek kelestarian lingkungan?
(S1.W2. 793-794)
iya. kelestarian lingkungan. (S1.W2. 795)
46. Peranan jaringan sosial dalam membentuk dan menjaga tata kelola BUMDes yang demokratis
Jawaban Subjek 1
Jawaban Subjek 2
Jawaban Subjek 3
Terakhir
saja
Pak.
Apakah Iyaa. (S2.W1. 565)
Berarti
pemilihan
tata
kelola
kesimpulannya ada peranan jaringan Alasannya apa sih Pak? (S2.W1. 566)
pengelolaan BUMDes yang demokratis
sosial (kontak atau relasi) didalam kalau kita memilih sistem demokrasi ini sengaja dipilih ya Pak untuk
mendorong dan menekan pengelolaan karena gini dari sekian usaha yang ada ya. pengelolaan usaha unit-unit bisnis
usaha-usaha
bisnis
BUMDes nah unit usaha itu kan kita punya program. BUMDes?
Bapak
melihatnya
dilakukan/dijalankan
secara punya gambaran usaha. terus kita kan bagaimana? Kenapa sengaja memilih
demokratis
ya?
Apakah
ada punya wacana. lha nanti kita sampaikan ke tata kelola pengelolaan BUMDes yang
kesimpulannya? Bapak iya atau tidak? pemerintah desa kemudian ada beberapa demokratis daripada otoriter? (S3.W1.
ke Pokdarwis. Nah itu kita lakukan biar 862-866)
(S1.W2. 796-800)
Iya (S1.W2. 801)
sinkron agar kita ada dukungan dan Ya
masalahnya
masyarakat
desa
mereka kalau setuju ya kita jalankan Nglanggeran ini e lebih senang istilahnya
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Alasannya Pak? apakah mungkin
pengelolaan demokratis itu lebih ramah
dengan pasar gitu atau lebih cocok gitu?
bagaimana pak? (S1.W2. 802-803)
lha iya pada intinya itu yang selama ini itu
tidak ada komplain. lha itu kan bagian dari
e keramahan kita kan gitu. terjadi prestasi
yang kita dapat. terus apa ya yang paling
banyak itu yang saya juga nggak tahu itu
kadang kita sulit mengartikan yo sering
banyak termasuk njenengan terus yang
lain terus dari pemerintah-pemerintah e
kementrian-kementrian yang lain itu
sering datang disini istilah'e itu menggali
mengenai BUMDes Tunas Mandiri itu
mas kalau kesimpulan secara anu itu saya
malah saya pusing sih. nggak anu. nanti
njenengan bisa anu sendiri itu. (S1.W2.
804-812)
Tapi pengelolaan demokratis ini bisa
dibilang dipilih oleh pengelola BUMDes
Tunas Mandiri untuk menjalankan
pengelolaan ya? (S1.W2. 813-814)

karena e mufakat itu yang kita tekankan
disini. kerjasamanya juga akan kuat.
kemudian usaha BUMDes yang kita
bangun ini secara otomatis mereka juga
membantu menyampaikan ke pihak-pihak
yang lain. (S2.W1. 567-575)

semua itu bersikap kekeluargaan. Jadi
tidak ada istilahnya satu pemimpin yang
selalu diikuti seperti itu. tapi semuanya
berawal dari hasil musyawarah hasil kita
berembug bareng seperti itu. Jadi
istilahnya kalau disini kalau sifatnya kalau
perintah secara otoriter harus gini itu
masyarakatnya akan sulit kalau diarahkan
seperti itu. (S3.W1. 867-873)
Jadi secara sengaja dipilih ya Pak?
(S3.W1. 874)
Iyaa Mas. sengaja dipilih tata kelola
pengelolaan BUMDes secara demokratis.
(S3.W1. 875-876)
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Iya. memang kita selau demokratis. yo
maksudnya itu asasnya itu musyawarah
mufakat mas. itu selalu begitu. jadi saya
juga nggak mau terbebani sebagai ya ketua
lah istilah'e bagaimana kalau kita berjalan
itu gampangane itu selalu diberi senyum.
lha gitu. pada masyarakat. tidak
dicemberuti. kan gitu. (S1.W2. 815-819)
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LAMPIRAN 30
MACAM-MACAM MODAL SOSIAL BERDASARKAN WUJUDNYA
(BONDING SOCIAL CAPITAL, BRIDGING SOCIAL CAPITAL, AND
LINKING SOCIAL CAPITAL)

No.

Macam/Jenis Modal

Wujud

Sosial
Gotong-Royong

1

Nyakruk atau Pos Ronda

2

Pertemuan selasa kliwon

3

Pertemuan RT

4

Pertemuan Kelompok Tani

5

Group WhatsApp BUMDes se-DIY & Group
6

BONDING SOCIAL

7

CAPITAL

WhatsApp BUMDes se-Indonesia
DESA BRILIAN
Pertemuan rutin bulanan BUMDes Tunas
Mandiri (Tiap tanggal 12 malam)

8

Jumat bersih (lingkup desa)

9

Sabtu bersih (lingkup unit wisata)

10

Pertemuan Tahunan Pelaporan Kinerja
BUMDes Tunas Mandiri (Tiap bulan Januari
di balai desa Nglanggeran)

11

Musrengbangdes

12

Tradisi Lebaran

13
14
15

BRIDGING SOCIAL
CAPITAL

Tradisi tilik (menjenguk orang sakit)
Pengajian
Kegiatan Pementasan tradisi dan budaya.

16

Contohnya: Pementasan kirab budaya,

552
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jathilan, wayang, kendurian, Campursari,
Rasulan dsb.)
Kerjasama dengan PT SMF

17

Kerjasama dengan PT Sari Husada (Klaten)

18

Kerjasama dengan OTA (Online Travel
Agent)

19

Kerjasama dengan BI (UMKM Griya
Cokelat)

20

Kerjasama dengan BRI (Mengadopsi produk
BRILink)

21

Kerjasama dengan BNI (Mengadopsi produk
BNILink)

22

Kerjasama dengan perusahaan x (Usaha
budidaya maggot pada unit sampah)

23

Kerjasama dengan perusahaan x (Distributor
LINKING SOCIAL
24

CAPITAL

yang menyuplai stok barang-barang jualan
unit grosir)
Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
GunungKidul. (Kerjasama dengan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan KB, Pemberdayaan Masyarakat

25
26
27
28
29
30

dan Desa Kab. GunungKidul
Kerjasama dengan DLH Kab. GunungKidul
Kerjasama dengan BBLM Jogja
Kerjasama dengan IRE Yogya
Kerjasama dengan Kemendespdtt
Kerjasama dengan Kemenkoparekraf
Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kab.

31
32

GunungKidul.
Kerjasama dengan DPRD GunungKidul
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Kerjasama dengan Pemerintah Desa
Nglanggeran

33

Kerjasama dengan Badan Permusyawaratan
Desa Nglanggeran (BPD Nglanggeran)

34

Kerjasama dengan Gapoktan Nglanggeran

35

Kerjasama dengan Pokdarwis Nglanggeran

36

Kerjasama dengan Organisasi Karang Taruna
Nglanggeran

37

Kerjasama dengan BI DIY (Mendapat
dukungan (support) didalam hal sistem
elektronik reservasi dan pencatatan wisatawan
38

LINKING SOCIAL

yang datang ke desa wisata Nglanggeran)

CAPITAL

Kerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY
(Mendapat dukungan (support) didalam hal
sistem elektronik reservasi dan pencatatan
wisatawan yang datang ke desa wisata

39

Nglanggeran)
Kerjasama dengan Kementerian Pertanian
Kab. GunungKidul (dua PPL di dua

40
41
42
43
44

kecamatan dan satu PPL di kabupaten)
Kerjasama dengan Bank Mandiri
Kerjasama dengan UMY
Kerjasama dengan Toserba Sambipitu
Kerjasama dengan BRI (BRIMall)
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LAMPIRAN 31
Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian

f. Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kombinasi. Selanjutnya,
data-data temuan penelitian akan dipaparkan berdasarkan perhitungan
mean, median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dan
sebagainya. Sebagai tambahan, data-data temuan penelitian tersebut diolah
menggunakan software SPSS versi 24. Hasil pengolahan data-data temuan
penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5.41
Statistik Deskriptif
Demokrasi
Jaringan

Keuangan

Manajerial

Tradisi
Representatif

N Statistic

11

100

100

100

100

Range Statistic

2

4

3

4

4

Minimum Statistic

3

1

2

1

1

Maximum Statistic

5

5

5

5

5

Sum Statistic

326

3307

2043

3832

5413

Mean Statistic

4,23

4,13

4,08

4,25

4,16

Mean Std. Error

0,845

0,260

0,175

0,353

0,453
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Std. Deviation

2,803

2,600

1,754

3,533

4,525

7,855

6,761

3,076

12,482

20,478

4

4

4

4

4

Statistic
Variance Statistic
Mode

Berdasarkan tabel 5.25 diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek
jaringan dengan nilai sum statistic sebesar 326 poin tergolong pada
indikator “Tinggi”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaringan atau
kontak yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri terjalin kuat pada
hampir seluruh pihak-pihak yang berkepentingan pada pengelolaan
BUMDes mulai dari: (1) Pemerintah Pusat; (2) Pemerintah Daerah;
(3) Pemerintah Desa; (4) Badan Permusyawaratan Desa; (5)
Kelompok Sadar Wisata; (6) Organisasi Karang Taruna dan (7) Pihak
Swasta. Selanjutnya, untuk aspek keuangan menunjukkan nilai sum
statistic sebesar 3307 poin tergolong pada kriteria penilaian indikator
“Tinggi”. Hal tersebut memiliki makna bahwa jaringan secara kuat
mempengaruhi sendi-sendi atau dimensi keuangan BUMDes Tunas
Mandiri. Pengaruh kekuatan jaringan pada aspek keuangan BUMDes
Tunas Mandiri dapat dilihat melalui grafik 5.13 sebelumnya.
Secara lebih lanjut, untuk aspek manajerial menunjukkan nilai sum
statistic sebesar 2043 poin tergolong pada penilaian indikator
“Tinggi”. Hal itu memiliki arti bahwa jaringan juga ikut
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mempengaruhi segi tata kelola atau manajerial BUMDes Tunas
Mandiri seperti telah dijelaskan pada grafik 5.14 sebelumnya.
Seterusnya, untuk aspek tradisi menunjukkan nilai sum statistic
sebesar 3832 poin yang mana dapat digolongkan ke indikator
penilaian “Tinggi”. Hal tersebut memiliki makna bahwa tradisi yang
ada di wilayah desa Nglanggeran masih terpelihara cukup baik. Untuk
penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat melalui grafik 5.15
sebelumnya.
Pada aspek demokrasi representatif menunjukkan nilai sum statistic
sebesar 5413 poin yang mana dapat digolongkan kedalam indikator
penilaian “Tinggi”. Hal itu merefleksikan bahwa kekuatan jaringan
didalam menciptakan dan membangun tata kelola BUMDes yang
demokratis (democratic governance) sangat terasa dampak dan
hasilnya. Secara lengkap penjelasannya telah diuraikan melalui grafik
5.16 sebelumnya.

g. Keterangan Tambahan (Kriteria Penilaian Untuk Masing-Masing
Aspek/Dimensi)
1) Kriteria Penilaian Aspek Jaringan Sosial Berdasarkan Sum Statisticnya
Tabel 5.42 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden Aspek Jaringan Sosial

No.
1.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah

Interval Nilai
1,0-128,3
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2.
3.

Sedang
Tinggi

128,3-256,6
256,6-385

2) Kriteria Penilaian Aspek Keuangan Berdasarkan Sum Statistic-nya
Tabel 5.43 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden Aspek Keuangan

No.
1.
2.
3.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah
Sedang
Tinggi

Interval Nilai
1,0-1333,3
1333,3-2666,6
2666,6-4000

3) Kriteria Penilaian Aspek Manajerial Berdasarkan Sum-Statistic-nya
Tabel 5.44 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden Aspek Manajerial

No.
1.
2.
3.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah
Sedang
Tinggi

Interval Nilai
1,0-833,3
833,3-1666,6
1666,6-2500

4) Kriteria Penilaian Aspek Tradisi Berdasarkan Sum Statistic-nya
Tabel 5.45 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden Aspek Tradisi

No.
1.
2.
3.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah
Sedang
Tinggi

Interval Nilai
1-1500
1500-3000
3000-4500

5) Kriteria Penilaian Aspek Demokrasi Representatif Berdasarkan Sum
Statistic-nya
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Tabel 5.46 Nilai Pengkategorian Jawaban Responden Aspek Demokrasi
Representatif
6)

No.
1.
2.
3.

Pengkategorian Jawaban Responden
Rendah
Sedang
Tinggi

Interval Nilai
1,0-2166,6
2166,6-4333,2
4333,2-6500

